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KOREN-BLOEMEN. 
NEDERLANDSCHE    GEDICHTEN 

Van 

CONSTÁNTIN   HUYGENS   Ridder, 

Heere   van    Zuylichem  ,    Zeelhem  ,    ende   in    Monickeland: 

Eerfte  Raed  en  Rekenmeefter  van  Sijne  Hoögheit  den 
Heere  Prince  van  Orance. 

TWEEDE      D  R   U  C  IC, 

Vermeerdert  tot     XXVII    Boeckèn. 

Eerste     Deel, 

^3 

t'AMSTELREDAM, 
-     ■  —  -  -  -        ■_    .   ,   .    ■—■'■—-     ■■    ■» 

By  Johannes   van   Ravesteyn 
Boeckverkooper ,  en  OrdinarisDrücker  deferStede,  i/J/a. 



EERSTE    DEEL. 

XI.     BOECKEN. 

i.  Bibel-ftof  en  Godts-dienft. 
2.  Koftelick  Mal  en  Voor-hout. 

5.  Zede-Printen  en  Stede-ftemmen. 

4.  Dagh-werck. 
5.  Oogen-crooft. 
6.  Hofwijck. 

7.  Zee-ftraet. 
8.  Mengelingh. 
9.  Mengelingh. 

10.  Klucht. 

1 1 .  Spaenfche  Wijsheit. 

£iber  &  opitfculis  rarius  &  metris :  Ita  folemut ,  qui  mgenio  parum  fidinm ,  fatietatis  ptr 
cukm  effugert,  Plin.  Sec.  8. 



Op  den  y 

TITEL. 
,  Y  meent  geen'  Koren-bloem,  die  Tarw  zaeyt :  verr'  van 

I  dacr} *  Hy  meentden  nooddruft,en  hy  neemt  den  oorber  waer. 
De  Bloem  verfchijnt  nochtans,  en  menght  fich  onder 't  Koren , 

AlsGaftendiein't  Mael  der  Gaften  nieten  hooren, 
En  komen  ongenoodt,  en  fchickeniichin'tbeft, 
En  iienfoovrolick,ofwatmeer,  licht,  alsdereft: 

Menleeds'erwelvandaen;  maer,ibo  fy  't  Mael  verblijden 
Methaerbevallickheit,  fookomtmenfe  te  lijden. 

DeBloemisnoodeloosin  'tKoren,  en  nochtans, 

Daer  's  geen  weerfeggen  aen  ,  fy  geeft  de  Tarw  een' glans, 
En  ftaeter  in  en  pronckt  als  kinderen  van  Heeren 

Als  't  Paefch-dagh  is ,  met  Blauw' en  Roo  Satijnekleeren. 
Is'tOnkruyd,  't  is  van  't  beft ,  'tisvriendelick,  'tisfijn, 
'tlsfoetenfchadeloos,  en  niet  min  alsfenijn. 

Voor  fulcken  Koopmanfchap  veil  ick  mijn'  Koren-bloemen  , 
Mijn  Toekruyd,  Leier,  of  mijn  Onkruydj  hoeghy  't  noemen,. 
Of  oock  niet  noemen  wilt :  't  en  ifler  niet  gezaey  t , 
In  't  Land  daer  't  Koren  wies  dat  van  my  is  gemaey  t : 
't  IsBy-ilagh,  die  den  aerd  van 't  Land,  of  van  het  Koren, 
Te voorfchijn  heeft gehaelt.  DeGoede  willen  't  hooren, 
De  Quade  moeten  wel  -,  in  't  woelige  gedrangh 
Van  Hof  en  Land-gebied  heb  ick  veel' Jaren  langh , 
Gelijck  de  Boot  aen  't  Schip,  met  kleine  trouwe  plichten 
Die  't  pack  ten  halfe  ley  den  hals  wat  helpen  lichten : 
Ick  heb  voor  Landen  Kerck  Standvastelick  gefweet,, 
Gedaen  wat  menigh  man ,  niet  alleman  en  weet , 
Gedaen  wat  weinige,  C  de  danck  ftaet  noch  te  hopen} 

Niet  alleman  en  koft :  'k  heb  tegens  harde  knoopen 
Kracht  en  gedultgeftelt,  en  alom  by  Gods  hand 
Door  dwarfche  diftelen  gebroken  fonder  fchand.  • 

Dat  heet  ick  Tarw  geteelt ,  en  van  het  befte  Koren , 

Ten  befte  van  't  Gemeen ,  en  daerom  niet  verloren , 

*  l  E»- 



En  daerom  lbo  befteedt ,  als  ycder  Lands-genoot 
Den  Lande  fchuldigh  is ,  in  Voorfpoed  of  in  Nood. 

Wat  by-gewafch  die  Tarw  mijn'  Grond  heeft  op  fien  geven , 
Of 't  yemand  weten  wouw,  hier  heb  ick  het  gefchreven ; 
Mijn' Bloemen  ftel  ick  met  haer'  Voeten  in  den  Int; 
Raed,  dien  ick  tegen  't  vroegh  verleppen  heb  verfint. 
Hoes'  uy  t  den  Acker  ftaen ,  komt  my  niet  toe  te  wijfen ; 
'k  Hcbs'  onder  't  Koren  met  beleeftheit  hooren  prijfen , 
En  yemand  heeft  bekent ,  die  wat  goedgunitigh  loogh , 

Onkruyd  koilargerzijn,  endit  ftondwelin'toogh. 
Lov'ickde  Koopmanfchap?  geeniïins;  ick laetfe laecken  •, 
Mits  datfe  niemant  laeck'  van  na  Vergif  te  fmaecken , 
De  reil  beken  ick :  enghy,Lefer,  feghthetvry, 

't  Zij  n  Koren-bloemen ,  en  foo  komenfe  blauw  by. 

Constant  er. 







In  exaóHiïïmam  effigiem 

Viri  llluflris 

CONSTANTINI    HUGENII 
ZULICHEMII 

Poëmatis  ejus  vernaculis  prasfïxam. 

TT  Ine  patris  Hugenii  par  yfo<e  Jpirat  imago : 

Hinc  jpirat  Clariis  pagina  fata  modis. 

Ambiguam  piclura  facit  cum  carmine  palmam  j 

Gloria  y  nee  dicas,  b<ecfit  au  illa  prior. 

V/que  adeo  dextra  jibi  Pallade  reddidit  omnem 

H<ec  Pbcebum  ejfigies ,  hk  Helicona  liber. 

Nicolaus  Heinsius  D.  F. 

**  Acn 
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Aen  mijne  lieve  dry  overige 

S     O     N    E    N. 
Annen  Broeders  ¿  daerick  God  voor 

danck  ;  die  U  tot  Broeders  heeft  ge- 
fchapen,  ende  onder  mijne  oogen  rot 
Mannen  laten  opwailèn  ;  Broeders 
in  Vreughd  van  Eendracht ,  Mannen 

in  Kracht  van  Jaren ,  van  Reden  ende  van  geen' 
gemeene  Wetenichap ;  lek  en  bevele  U-lieden  dit 
Werck  niet ,  maer  dit  By-werek.  Overleeft  het 
my  nefFens  U-lieden  ,  verdedight  my  naer  my , 

tegens  die  gene  die  't  her-doopen  moghten. 
Ick  fchaemde  my  daer  over  gefeten  te  hebben : 

fulcks  noyt  en  is  gefchiet.  Heb  ick'er  over  ge- 
legen ,  by  ílape-loofe  onruft,  het  kan  fupina  di- 

ligentia  heeten.  Datter  geftolen  Uren  van  wande- 
lingh  aen  gehangen  zijn,  midden  uyt  den  drangh 
van  fwaere  befigheden  ten  dienfte  van  de  Gemee- 

ne faeck,  ben  ick  foo  verre  van  t'ontkennen,  dat 
ick  het  U-lieden  voor  een'  Leilè  derve  aenwijfen, 
hoe  felfs  de  Snipperingen  van  den  dieren  Tijd 
niet  verwaerlooft  moeten  werden.  Ick  ontfange 
daer-en-tegen  geern  de  vermaninge  uyt  U-lieden 
voordoen  >  o¡  {¿iáütí  ®  x^-tí^t*-^  ®  xgetTÍova. ,  po- 
tuijje  has  horas  minus  per  di ;  want  ick  voor  winite reken 



reken  van  mijne  kinderen  overtreft  te  werden , 
en  heb  altoos  daer  naer  gewenlcht.  God  fterc- 
ke  haer  daer  in  ,  en  zy  met  haer  in  der  eeuwig- 
heit. 

H 'ac  fiudia  adolefientiam  altmt,  fenettutem  obleclant ,  fecundas  res  ornant,  adverfis 
perfugium  ac  folatium  prxbent ,  deleclant  domi ,  non  impedtunt  f oñs,  perno itant  na- 
bifcum ,  peregrmantur ,  rufiicantur.  Cic.  proArch. 

Neque  enimfunt  audiendi ,  qui  bifce  ftudiis  clamant  abfumi  tempus  importuné ,  quod  fe- 
verioribus  ac  pwnariis  faentns  impendendum  efi.  His  enim  fi  adbibeas  modum ,  tan- 

tum abefi  ut  fatigent  ammum ,  ut  etiam  alacriorem  te  reddant  ad  exquifuiores  contem- 
plationes.  Et  memineris  ¡Jias  bons.  jams,  birudines  eb  vociferan ,  ut  ne  quod  iis  deeji 
adfit  nobis.  At  enimverb  nobis  tam  non  abefi  quod  iis  abefi ,  quhn  adefi  quod  non  adejl 
Mis.  Jul.  Seal.  prxf.  ad  Libb.  Poet.  ad  Sylv.  Fil. 

E'f*o<  3jW£jVpí  TTg^l'íínv  n  oLn&^tot..  Nazianz.  Ep.  31. 

Si  occupati  profuimus  aliquid  Civibus  nofiris ,  profimus  etiam ,  fi  poflimus,  otiofi.  Cic. 
Tufe.  Qu.  1. 

iffinge  aliquid  &  excude  quod  fit' perpetuo  tutim  ,  nam  reliqua  rerum  tuarum  pofi  te 
alium  atque  altum  dominum  fortientur.  Hoc  nunquam  tuum  defi.net  ejfe ,  fi  femel  ccepe- 
rit.  Plin.  fee. 

Quatenus  nobis  denegatum  diu  vivere  ,  relinquamus  aliquid  que  hos  vixijfe  tefie- 
mur.  ld. 

Torfitan  hoc  fiudium  pofiit  furor  effe  videri ; 
Sed  quiddam  furor  bic  utilitatis  babet.  Ovid. 

** 
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Op  de  Wercken  van  den  Ed.  Wijt-beroemden 
H    E    E    R    E 

CONSTANTYN    HUYGENS 
Ridder,  Heer  van  Zuylichem,  &c. 

Prefident  in  den  Raedt  van  Sijn  Hoogheyt  den  Heere 
Prince  van  Orange,  &c. 

MEn  vondc  in  ouden  tijt  twee  wonderbare  Griecken , 
Die  vlogen  wonder  hoogh  doch  mee  verfcheide  wiecken : 

Een  fchrey der  even  ftaegh,  als  hydeWereltfagh, 
De  tweede  faghfe  noy  t  als  met  een  fchetter-lach. 

Hy  die  tot  ftagen  rouw  fijn  treurigh  oogh  gewende 

Dienoemd'ons  Aerts  bedrijf  een  Winckel  van  ellende> 
Soo  dat  hy  evenftaegh  fijn  wefen  dus  geket ,. 
Gelijck  als  yemant  doet,  diedroevedingenfiet. 

De  Tweede  die  fijn  lach  niet  kon ,  of  wilde  (lillen , 
Die  nam  ons  Aerts  bedrijf  alleen  voor  malle  grillen , 

Het  fcheen  dat  al  ons  doen  by  hem  wert  opgevat , 

Als  gecks-maer,  gaychel-fpel ,  en  icken  weet  niet  wat. 
Wil  yemant  nu  by  een  twee  groóte  luyden  voegen , 
Siet !  in  dit  deftigh  Werck  daer  vint  hy  fijn  vernoegen , 

Het  lacht,  het  fchrey  t;  het  fcherft,  het  ftreelt ;  het  kuif,  het  bijt  i 
Hettreurt,  hetjuycht;  het  bidt,  en  al  te  fijner  tijt. 

Ghy  fietdan  hier  den  menfeh  fijn  wifpeltuyrigh  leven, 
Ghy  fiet  de  Werelt  felfs  na  rechten  eyfch  befchreven , 

De  menfeh  en  's  Werelts  loop  verandert  alle  daegh , 
De  menfeh  en  's  Werelts  loop  verandert  evenftaegh, 

Noch  leert  dit  eygen  Boeck  van  Hof  en  ftof  te  wijeken , 
En  waereen  Vrome  Ziel  hetzeyl  behoort  reftrijeken. 

Ghy  foo  ghy  dit  alleen  uyt  defe  fchriften  weet , 
Soois  ugelten  tijt(  mijns  oordeels}  wel  befteet. 

J.  Cats. 

Op 



Op  de  Koren-bloemen  ofte  Nederlantfche  Gedichten 
Van  den  Heer 

CONSTANTYN     HUYGENS 
Ridder ,  Heere  van  Zuylicliem ,  Zeelhem ,  &c. 

Eerjle  Eaedt  ende  Reken-meejler  van  Sijn  Hoogheii 
den  Heere  Prince  van  Orange ,  ¿re. 

DOorluchte  Zuylichem  ,  Lief-hebber  van  deKunften , 
VrientvandeKunftenaers,  verheven  dooruwgunften  ¿ 

Als  Fred'rickby  denStaet,  en  ghy  by  hem  geacht, 
Soo  menigh  braef  verftant  ter  eeren  hebt  gebracht. 

GhyhadtdcsPrincenoor,  Geleerde  Mannen  't  uwe. 

Alisdietijtgeweeft,  'k  en  loochen  niet,  'kenfehuwe, 
'k  Ontfiede  Waerheit  niette  feggen  die  ick  weet  -y 

't  Is yder  een  bekent  hoe  ghy  udoenraaelsqueet. 
Elck  quyte  iich  aen  U,  en  uw  volmaeckteZoonen  j 

Die  't  danckbaer  Nederlandt  met  Dienften  Tal  beloonen  s 

Inplaetfen  (lellen,  die  ghy  ander'  hebt  gemaeckt, 
Daervele,  fonderu  ,  niet  waren  ingeraeckr. 

Doorluchte  Zuylichem ;  hoe  foet  is  't  oude  dagen , 
Die  't  Lichaem  naer  om  laegh,  de  Ziel  om  hoogc dragen, 

Te  leyden  als  te  rugh ,  tor  haren  eerden  tijd , 
Die  onsgeftaegh  ontloopt,  en  fteets  te poile  rijd, 

Hoe  foet  is  't,  fijn  gedacht ,  eer  dat  wy  moeten  fcheiden 
Ontrent  fijn  eeritejeught  te  laten  gaen  vermeiden , 

Te  brengen  over  hoop  al  wat  men  heeft  gedaen , 
En  daer  de  laetfte  fchaef  te  laten  over  gaen  ! 

Geluckigh  tijd-verdrijf  van  afgefloofde  finnen ! 
Ghy  doetonsnadedoot,  een  eeuwigheit gewinnen, 

Als  wy  niet  meer  en  zijn ,  doet  ghy  ons  itaen  bekent  j 

Ghy  plant  op  't  dorre  graf  Laurieren  fonder  end. 
AlsMyterszijn vergaen,  deKroonen  afgeileten, 

En  diefe  droegen  van  de  wormen  op-gegeten ; 
Wat  weet ,  wat  heughtmer  van ,  indien  geen  brave  geeft, 
Die  haer de doot  ontreckt,  ontrent  hacr  is  geweeft  ? 

't  Is  Aerds  wat  d'Aerde  geeft.  Maer  zielen  op-getogen 
Als d'U w»  ontiterfliek Heer,  zij ricTaerdelángh ontvlogen}  > 

**  5  Die 



Die  kennen  haergeboort,  haer  Hemels  Vaderland , 

En  draven  langhs  't  gewulf,  toe  dat'fer  itaen  geplant. 
Daer  fal  u  woonftadt  zijn ,  daer  lullen  u  Gedichten , 

Gelijck  de  Sterren  doen,  de  Werelt  over  lichten  •, 
Die  t'onrecht,  als  een  Bloem  des  Veldts  by  U  veracht, 
Terplaets,  bymygenoemt,  rechtveerdigh  zijn  gebracht. 

Siet  wie  't  dan  beter  raeckt  -,  U  hoogh  geftegen  Verflen , 

't  Zy  dat  s'  op  feylen  ftaen ,  op  quade  feden  fcherffèn  , 
Ofwel  den  Hemel-wegh  ons  wijfen  op  tegaen  > 
En  zijn  geen  bloem-cicraet ,  maer  van  het  befte graen. 

Wie  mift'er  dan  van  bey?  Ghy  noemtfe  Koren-bloemen ; 
Maer  ick  fal  haer  met  recht ,  de  Bloem  van  't  Koren  noemen , 

De  keeft  van  uwen  geeft ,  het  pant  van  U  verftant ; 

Dat  noyt  had  fijns  gelijck  in  't  VryeNederlant. C.  Boe y. 

In  Eftigiemlllultriflimi  DominideZulichem, 
de  Zeelhem,  &c. 

"h^E/ïoris  Aitriaci  facies ,  hicvultus  acuti 
■*-  ̂      Fat  is ,  in  hoc  tegitur  vértice  fummus  apex  > 
Conditique  fales  habitant.  Epigrammata  fcribat 

^uivolet;  hic  ipfo  vultu  Epigramma  facit. C.  Boyus. 

Op  de  Nederlandtfche  Gedichten  van  den 

constantYn*  huygens Ridder,  Heer  yan  Zuylichem,  &c. 

Clet  hier  eenrijeken  oogft  van  ongemeene  vruchten 

^  Van  Huygens  hooge  Geeft,  die  hier  in  Rymen  fpreeckt : 

Een  werckdatfelfshetpuyckderDicht'renfal  doen  fuchten , 
Om  dat  fy  hier  in  fien  wat  haer  noch  al  ontbreeckt. 

Hier  leeftmen  zerp  en  zout,  en  wel  gekruyde  reden : 

Hier  is  geen  Vrouwe-koft,  geen  blom  of  kinder-pap : 
Maer  fpijs  van  hooge  fmaeck ,  gefcherpt  dooraerdigheden , 
En  over  al  gefpeckt  met  Kunft  en  Wetenfchap. Hier 



Hier  is  geen  overfchot ,  geen  lappen  noch  geen  leuren  3 
Hier  is  een  Werck  dat  wel  behaeghtis  en  befchaeft ; 
Hier  is  geloutert  Goud ,  oock  na  de  grootfte  keuren ; 
Hier  is  een  paert  dat  voor  en  achter  vierkant  draefti 

Hier  is  een  lij  f  te  fien  dat  zeenwen  heeft  en  ipieren , 
Envaftenonverwricktopgoede  beenenftaet, 
En  dat  men  nergens  niet  fiet  waggelen  of  fwieren , 
Maer  dat  wel  hecht  en  rechtop  fijne  leden  gaet, 

Hier  is  een  fchoonen  hof  vol  uy  t-gelefen  bloemen , 

Elckbladtishiereenbed  op  't  fraeyfteuyt  geruft-, 
Hier  is  al  wat  op  reuck  en  fchoon  heit  heeft  te  roemen  5 

Hier  taft  hy  nimmer  mis  die  wat  te  plucken  luit  -, 

Hier  vindt  het  fcherpft  gehoor  geen  ongelijcke  tooncn ; 
Hier  eetmen  leckerny  die  dunne  tongen  fmaeckt; 
Hier  is  Ambroos  voor  luy  die  in  den  Hemel  woonen , 
Hier  voelt  de  ziel  haer  vreughd  die  aen  het  herte  raeckt . 

Ick  fie  de  Nijdt  te  been ,  ick  hoor  haer  hondtje  keffen  : 

Jan  feyt ,  't  is  my  te  hoogh :  Trijn  kan  het  niet  verftaen , 
Klaesklaeghtdathy  den  fin  fomwylen  niet  kan  treffen, 
En  datter  dingen  zijn  waernaehy  dient  te  flaen. 

Maer  Jan  en  Trijn  en  Klaes ,  ghy  moet  het  my  vergeven, 

't  Gebreck  is  by  u  felfs  daer  ghy  hier  over  klaeght : 
By  Flaccus  wert  van  ouds  dien  Dichter  hooghft  verheven 
Die  van  fijn  Lefersmaerdenminftenhoopbehacght. 

Uw  hoofden  zijn  te  kleyn  om  dit  te  kunnen  laeten. 
Al  fpreeckt  dees  Dichter  klaer,  het  komt  u  daer  van  daen  ; 
Waerom  uw  herfenen  hem  niet  en  kunnen  vaeten, 

Dat  boven  het  gemeyn  fijn  fpitfe  vonden  gaen. 

Hier  wert  een  man  vereifcht  dien  't  niet  en  moet  verdrieten 
Dat  hy  fom  wijlen  weer  herkaeuwe  dat  hy  at : 

Die  't  leeft  en  wederleeft,  fal  vinden  en  genieten 
Yet  goeds  dat  hy  in  't  eerft  noch  niet  gemerekt  en  had. 

't  Gaet 



't  Gact  met  der  Dicht' ren  werck  als  met  de  fchilderyen , 
Het  een  wil  zijn  geilen  van  verr'  en  uy  terhand , 
Het  ander  van  nae  by.  Wat  dagh  en  oogb  wil  lijen 
Schroomt  voor  het  oordeel  niet  van  kenders  met  verftandt. 

Ick  wil  der  Dicht'ren  geen'  haer  eer  noch  loon  ontfeggen , 
Maer  foo  ick  met  verlof  magh  feggen  wat  ick  meen , 
Soo moetmen  Zuyuchem  de  hooghfle  prijs  toeleggen , 
In  fulcken  Land-juweel  is  hy  de  Monfter-fteen. 

I.  Westerbaen. 

Nicolai    Heinsiij   Dan.  F. 

elegía 
In  Poêmata  Bélgica  illujlris  Viri 

CONSTANTINI  HUGENII  ZULICHEMII,  &c. 

QJJem  nitor  eloquii  faturatus  acumine  denfo , 
Venaque  Vegaje&  prodiga  tangit  aqu& ; 

Nee  peregrina  Venus ,  Jed  ut  squore  nuda  B  ut  nvt 
Nat  Dea ,  rorantem  vértice  fufa  comam ; 

Leclor,  ades:  neciarque  merum,  quod Hyantia  rupes 
Edidit ,  Ambrofias  /r  venerare  dapes. 

Nil  moríale  finans  vocem  Zulichemia  Clio 
Movit ,  ¿r  auratx  /lamina  Jcita  lyra. 

Linguamm  qui  mille  capax,  qui  voce  difertui 
Innúmera ,  Clarios  duxerat  ante  choros ; 

Nitnc  larvam  Vates  ftbi  detrahit :  oraque  demum 
Enthea  dat  patriis  exoneranda  modis. 

Sive  levem  induitur  /occum  pede ,  five  cothumum ; 

££uod  deceat ,  Jocco  efi ;  vimque  cothurnus  habet. 
Miratus  jam  Teut  o  Virum  ¡ua  pletlra  ter  ent  em : 

Mirati,  Thu/cus ,  Celta,  Britannus ,  iber. 

lp  fa  parens  Vetzerum  números  Acl&a  vetujlas 
Hos  amat ,  hos  addit  Mart  ia  Roma  Juis. 

Talis  adoptivi  Vertumnum  copia  vultus 

Dat  comitem-tfttpero  conciliatquejovi. 



Carpathii  felix  (ie  gurgitis  íncola  Proteul , 
Sic  Thetis  Htmonios  ferre  gravata  thoros, 

Ora  modum  variant  jibi  convenienter  in  omnem  -, 
Et  decet  altemos  non  fita  forma  Deos. 

Dextera  confiliis  longum  explorata  fidéque , 

Se  tibi  nunc  alio,  P 'atria,  Marte  f  rob  at. 
Hac  ejl  illa  mames  >  tot  tes  tibi  contulit  agro. 

¿gua  eer  tam  dubiis  obvia  rebus  opem. 
Pervigil ,  Auriacis  ac  confia  cura  triumphis , 

Trux jibi  fat  alem  quem  modo  fenfitlber , 
Nunc  quid  de  fis  agat ,  qu&  folvat  in  otu  mentem » 

Otiavicluro  feta  labore ,  vides. 

Pr&petis  ingenii  te  tolle  fonantibus  alis-, 
Nam  potes,  At  er n  a  laudis  alumne  fenex. 

Omne  feca  fpatium  metamque  volubilisavi, 
Perqué  polos ,  penna  remige  nixta ,  abi. 

Nee  monftrandavia ejl.  tua  te  vejligia  ducent. 

Jamfugis  ignavam  non  novus  aleshumum. 
Sic in  prole ,  Patremmeritis  referente ,  juperfis j 

Nee  nifi  progenies  rapt  a  fit  una  tibi. 
Natorum  fie  Jera  rogo  te  triga  repon  at , 

£¡uis  pr&it  cxcmplt  fulgor  ad  alta  tui. 
Cnata  pudicitiam  mat  ris  fic  xquet :  ejr  illa 

Tegener  efjiciat  conjuge  dignus  avum. 
Jnvidiofa  tibi  fors  obtigit ,  inclyte  Vates ; 

Natorum  hinc  felix  laudibas ,  inde  tuis. 
Curarum  genitrix  non  obtudit  Aula  canentem  j 

Caflraque  per  flrepitm irrequieta  fuos. 
Interpellator,  Heet  un  dique  plurimus  urgensy 

Propofitum  Cirrha.  non  tibi  rupit  iter. 
£>ui  magnas  lajfare  filet ,  qui  frangere  mentes, 

Tefovet  incumbens  exflimulatque ,  labor. 
Sunt  dr  opes ;  ejl  ufus  opum.  Docfrina  beatum 

Ter  f  a  polit  p  e  flus,  cognitioque  fui. 
Artífices  falvete  manus;  quibus  adder  e  laudem 

Nee  me  a  fat  dignam  Mufa,  neculla,  queat. 
Vos  Paan,  vos  cana  Themis,  vos  dextera  Pallas, 

Trincipis  invicJi  vos  memorabit  amor. 
*  *  *  Aeti 



Aen  den  Edelen  Hoogh-geleerden  Heere 
CONSTANTYN    HUYGENS 

Ridder,  Heere  van  Zuylichem,  Zeelhem,  &c. 

Op  fijne  Rijm-^ercken. 

A  En  d'ingangh  van  den  wegh  naer  d'Elifeéfche  velden , 
Vond  eenTroyaenfchenHeld  een  boom  (naerd'oude  melden,) 

Daer  onder  ander  loof  een  gouden  rack  op  groey  t , 
En  flucks  een  ander  waft  als  die  wert  afgefnoeyt. 

Uw  geeft  is  defeftam,  u  rijckegeeftigheden 

De  Telgen ,  die  ftaegh  d'een  in  's  anders  plaetfe  treden , 
(Soowaerdals  'tfijnftegoud_)  ó  brave  Conflantijn^ 
Waer  van  uw'  finnen,  rijck,  en  altijd  fwanger  zijn. 

Uw' jonge  vryerfchap  droegh  vroegh  van  defe  vruchten , 
Die  't  gantfche  vry fterfchap  van  't  Haeghje  deden  luchten , 

De  Teems  gevoeld' haer  kracht ,  end'Amftelginghnietvry, 
En  'k  loof  men  voelt  het  noch  aen  Schreyers-hoeck  en  't  Y. 

Doen  volghde  rijper  vrucht  in  uwe  rijper  jaren , 

Doe  't  nut  en  't  noodigh  haer  met  wijsheit  gingen  paren  •, 
Doe  Fr.eedr.ycku  gcbruyckt'  als  fijne  rechterhand, 
Tot  voordeel  van  't  gemeen  endienftvan  *i  Vaderland. 

Dan 't  viel  uw  geeft  noy  t  fwaer,  en  uw  geftolen  ftonden, 
Door  wackerheit  gevult ,  en  neerftigheit  gevonden , 

Beletten noyt uw' plicht,  alquaemtop  'tonverfienft, 
Uw'  geeft  ftont  altijt  fchrap  tot  's  Landts  en  's  Meefters  dienft. 

Noyt  ruften  uw  vernuft ,  noyt  was  uw  geeft  verlegen 
Wanneerder  iets  gefeyt  was  beter  als  gefwegen , 

En  focht  haer  d'ouderdom  met  fuffen  te  verraen 
Geen  fluymerende  Geeft  en  vondt  hy  oyt  daer  aen, 

Dus  wasuw's  levens  loop  tot  aen  uw  grijfe  jaren , 
Gewoon  met  ledigheit  onledigheit  te  paren , 

Dan  dat  deef'  leécheit  noyt  tot  luyigheit  verleidt 
Dat  tuygen  defe  blaen  vol  wijfe  aerdigheit. 

Ghy  die  dees  rijeke  fchat  van  rijmen  komt  te  lefen , 
lek  bid  u  loopt  foo  niet  •,  en  wilt  indachtigh  wefen  , 

Dat  hier  wat  anders  fchuylt  als  m'  uy  terlijck  vermoedt , 
't  Is  wel  erkau wens  weert ,  foo  proefje  eerft  het  foet , 

En 



Enfeghtmy,  Lefer,  eens,  wat  fceurje  voorliet  befte, 

Het  voorft',  of'tmiddelfte,  ofhouje  't  methetlefte? 
't  Ontvalt  my  nergens  niet,  en  alles  watje  leeft, 
Dat  heeft  eenparigheit  in  fchranderheit  van  geeft. 

O  Huygens  gaf  Natuur  het  lot  van  defe  bladen 

Aen  't  fterffelijcke  deel  daer  ghy  me  zijt  beladen , 
Soo  fagh  men  noyt  vergaen  't  huys  daer  uw  geeft  in  fchuylt : 
Dan  hy  en  doet  geen  fchae  die  met  den  Hemel  ruylt. 

J.  Van  der  Burgh.  I. C. 
"       i  i  —  -       i.  ■  —  .     f — .   — .   — —  ^ 

S     P     O     R      E 

Voor  den  Edelen  en  Ceflrengen  Heere 

CHRISTIAEN    HUYGENS, 
Zone  Van  den  Heen  Van  Zuylkhem ,  fcfc. 

D?r  hy  fijn  Heer  Vaders  Gedichten  het  Licht  gunnc. 

ZOon  ,  vol  Geeft-,  die  Wtoen  Vdder 
Afbeelt,  niet  alleen  in  Print , 

Muer  in  Deught ,  en  geeft  noch  nadert 

En  fijn  pen  en  goude  int 
Nae  ftoeeft,  die  des  Vorflen  blaêren, 

In  de  Legers  in  het  Hof-, 

Teec kende,  eenry  van j 'neren , 
Met  onjlerffèlijcke  lof: 

Die ,  in  't  midden  van  het  boelen » 

Ledig'  uuren  ft  al*  of  vont, 
Om  den  Dicht-lujl  frifch  te  koelen, 

Uyt  de  Hof-bron  met  den  mont 
Het  doorluchtigh  nat  te  proeven , 

Daer  Apollo  me  vereert 

Die  fijn  hulp  engunft  behoeven, 
Doorpens  kracht  men propheteert : 

Christiaen,  *&aerom  verlangen 

Wy  fio  langh  naer  't  eeu^tigh  Tverck 
Van  U  Kaders  Dicht  en  Sangen , 

In  Apollóos  Vuytfche  Kerck  ?    - ***  2  Waerom 



Wnerom  ivil  dees  Zon  niet  klimmen 

Die  beneden  d'Oofi-kim  fiaet  ? 

Helpt  s'  eens  lufiigh  op  de  kimmen, 
Nae  dien  tragen  Dager/iet. 

Duyfent ,  duyfent  Nachtegalen , 
Rondom  Hof-Tviyck  j  en  denHaegh, 

Zullen  't  edel  licht  onthalen , 
Even  vrolijck  even  graegh. 

Laet  ons  hart  niet  langer  quijnen 
Om  het  uytjlel  van  dit  licht  > 

"Dat  ons  Neerlandt  Tt>il  befchijnen 
Met  fijn  Hemelfih  aengeficht. 

Wy  verdachten  met  gebeden 
Eenen  Bloem-hof-,  milt  van  geur  , 

Rijck  door  fijn  verfcheydenhede  n , 
Van  gedaente  en  levend  kleur  5 

Een  bancket  voor  keurige  oogen , 

Een  Mufijck-fceji  -uoor  V  gehoor , 

Als  de' ziel  om  hoogh  getogen, 
Naer  de  ivolcken  vaert  deur  't  oor. 

Wy  versvachten  gulde  fpreucken , 
Aerdig  e  fipitjvoudigh  een , 

Lejfen  van  geen  Eewsv  se  kreucken  ; 

Rede-Vormers  yan  't  gemeen, 
Ge/loffeerde  Galeryen 

Vol  van  Kunfi  en  Wetenfchap  : 

Tafereelen  "Svaert  te  vryen, 
Honig h-  korven  foet  van  Jap. 

Die  nu  boecke-kamers  foecken 
Vinden  dan-,  in  een  Trefoor,.- 

In  een  eenigh  boeck ,  vol  boecken,  . 
Wat  f  oyt  fochten  xa  en  voor , 

Al  den  Dicht-bergh  in  een  Dichter  t 
Keur  van  ¡lof-,  en  keur  van  maet , 

Kort  of  langer  ,  fsvaer  of  lichter , 

Engepafi  opydersfi^t, Leefde 



Leefde  tito  VAder  voor  een  ander',- Voor  fijn  lant,  voor  fich  ten  deel, 

Laet  ons  hoor  en,  't  een  na,  't  ander, 

Wat  den  Hollantfih'  Orpheus  /peel' 
Onder  Lind',  in  Bofeh,  in  Dreven , 

Daer  de  beeck  langhs  d' oevers  Jlreeft , 
Alle  Sangers  om  hem  faeven. 

Eer  hem  dus,  dewijl hj leeft. 

J.  V.  Vondel. 

Op  d'  Af-beeldinge  van  den 
HEERE    van    ZUYLICHEM, 

Door  fijnen  Zoon 

CHRISTIAEN     HUYGENS 
Getekent. 

T*\E  brame  Zoon  ontfngh  van  Godt  en  fijne?}  Vader 
*^*     HetWefen,  en  den  Sfvier,  tot  's  Hemels  prijs  en  eer, 
Dies  voeght  de  danckbaerheit  den  Zoon ,  en  niemant  nader. 

Dees  fchenckt  den  Vader  nu  door  kunft  het  Wefen  Tveêr. 

Sao  ivordt  dan  Chriftiaen  de  Vader  van  fi'pf  Vader ^ 
En  Vader  Conilantijn  de  Zoon  van  fijnen  Zoon. 

Dus  tart  de  Kunjl  Natuur,  men  eer fe  met  een  Kroon. 

J.  V.   Vondel. 

LAUWER-KRANS, 

Gepaft  op  alle  de  yercken  van  den  Ed:  Heer 

CONSTANTYN    HUYGENS 
Ridder ,  Heer  Dan  ZuyUchem ,  &c. 

rVTcht-baariter  Calliop,  wilt  ons  u  geeft  wat  leenen , 
J--/     Nu  ickeen  Hooft-Poët  fijn  goude  Lof  trompet  $ 

Voldoe  mijn  Maaghde  bee:  ay  doop  in  Hy  poeren  e 
Mijn  ongefneden  Schaft,  en  fchaaft  haar  wonder  net. 

***  3  'kBid 



»k  Bid  heyligh  mijn  verfoeck  al  is  ons  breyn  beneveld , 
Omringelt  foo  hec  voeght  met  eene  Man-kopKroon  , 
Beftier  mijn  geeft  en  pen ,  dacgeen  van  beyde  reveld  j 

HerfteldefchorreLier>  nu  voeghdme  eenhooger  toon. 

O  Ridder!  leen  uw  oor  een  weynighaan  ons  neuren, 
Al  is  ons  Vinger-tuck  als  uw  niet  afgericht: 

En  ons  gedicht  maar 't  fwartinu  volmaackte  kleuren, 
Een  nacht  waar  in  uw  Dicht  gelijck  een  baacken  licht. 

Verwaardigh  echter ,  dat  ick  magh  u  lof  vertoonen , 
Hooft-Dichter  onfer  eeuw»  6  Hof-Zwaan  van  ons  Hof! 

En  uw  volmaackt  gedicht  met  Heyl'geLaurenkroonen, 
Uw  wel-beploeght  verftant  geeft  ons  tot  fullicx  ftof. 

Op  aarden  fouwer  geen  de  Lauwer  beter  paflen 
Als  uw,  ó  Fénix!  neem  in  danck  mijn  maaghde-krans. 

Tot  eer  van  't  Vaderlandt  foo  zijt  ghy  opgewaflen , 
Uw  kennis  die  blincktuyt  gelijck  de  Sonne-glans. 

Catharina  Qu  ESTIERSÜ 

Op  de  Koren-bloemen  "pan  mijn  Heer , 

Mijn  HEER  van  ZUYLICHEM,  &c. 
Aen  den  Leiêr. 

X^Oren,  uytverkooren  Bloemen , 
■*■*■ •  Boven  alle  Bloem  te  roemen , 

Boven  't  blanck ,  en  het  gebloos 
Van  de  Lely ,  van  de  Roos , 

Boyen  al  d ' Angieren  geuren  % 
Boven  alle  Tulps  coleuren  , 
Daerom  men  T»el  altemet 

Kap  en  Keuvel  heeft  verfet : 
Bloemen  die  Apollóos  Hoyen , 

'/'  Laet  flaen  Floraes  Hof  verdoovtn: 
Bloemen  van  den  Hof-Teijcks  Heer 
Daer  Proferptoa  veel  meer 

Op 



Op  verft ingert  /oude  tvefin , 
Dan  op  Ennaes  bloemen  lefen : 
Bloemen  daer  om  Proferpijn 
Ceern  noch  eens  ontfchaeckt  foul»  fijn, 

Soo  men  hoer  in  'f  ander  leven 

Daer  de  fchoot  'vol  van  quam  geven : 
Bloemen  van  foo  fchoon  gelaet. 

Als  den  held'ren  daigeraet , 
Daer  by  d*Elifeefche  velden- 
Vruchten  niet  en  zijn  te  melden : 

Bloemen  die  geen  aerden-fchoot 
Maer  des  Ridders  hooft  ons  boodt  j 

'/  Ridders  hooft  groen  van  Laurieren^ 
Die  fijn  grijfe  hooft  verderen : 
Bloemen  die  Laurieren-krans 

'Nu  verduyft're»  door  haer glans: 
Bloemen  van  Tijdts-fnipper  uuren  3 
Die  veel  langer  fullen  duuren, 

Dan  des  Hof-fvijcks  Heeren-Hof-, 
Noch  vervallen  in  het  f  of, 

Noch  vergeleken  door  het  handelen  y 
Sullende  't  heel  al  door  Tvand'len , 
Sul/end'  Sonnc-bloemen  zijn , 
En  fich  met  fijn  Koets  en  fchijn ¡, 
Wenden  Ooft  en  JVefl-Tvaert  heenen  } 
Loopende  met  letter-beenen : 
Bloemen  van  gele  er  t  papier  % 
Onder  maet-zangh  van  de  Lier , 
De  ver-G  ode  Lier  gehoor  en : 
Bloemen  klinckeniï  in  die  oor  en  9 
Die  om  haer  Tvelte  ver/laen, 

Aen  geen  plomp  nerts  hooft  en  fiaen , 
Die  men  moet ,  als  Midas ,  groeten , 
En  als  Efe  Is  met  tTvee  voeten : 
Bloemen  daer  door  Ceres  toogh , 

'/  Hert  van  Vluto  licht  belvoogh , 
Om  haer  dochter  niet  t'ontfchaecken 

Soo  f'  een  ruyc  hertje  gingh  maecken 

Voor 



Voor  fijn  neus ,  volftanck  enfmoock) 
Soo  hy  daer  maer  eens  aen  roock : 
Bloemen  daer  de  puyck-bloemiften : 

't  Geit  noyt  fullen  aen  verquiften  : 
Bloemen  vol  van  Tvetenfchap , 
Vol  van  Hipocrenes  fap  : 
Kooren-bloemen  fult  ghy  lefen , 
Maer ,  ghy  moet  verfekert  T»efen  > 
Soo  ghy  die  ,  als  ick  ,  bevindt , 

Dat  fy  %ijn  een  Labyrinth. 

Die  Jal  u  door  't  foet  vermeyen^ 
Om  den  Tuyn  en  Dool-Hof  leyen , 
Schoon  ghy  voor  en  midden  leeft , 

En  aen  't  eynd'  al  zijt  gemee/t, 
Sal  geen  Ariadnes  draetje 

U  van 't  een  en 't  ander  blaetje 
Soo  af-trecken3  dat  ghy  niet 
U  daer  in  verftrickt  en  Jiet. 

Luyftert:  leeft:  die  luyji x  er -bloemen , 
Koren-bloemen-,  daer  men-,  hoemen 

Leeft ,  her -leeft ,  nu  Tveêr ,  dan  Tveer^ 

Door  't  uyt-lefcn  nimmermeer , 
Trimmer  me  er  verf aedt  falivefen-i 

Sy  zijn  al  te  uyt-gelefen. 
Henrick    Bruno. 

Op  de  Af-beeldingh  van  den  Edelen  Geftrengen  Heer 

CONSTANTYN    HUYGENS 
Ridder,  Heer  van  Zuylichem,  Monike-lant ,  Zeelhem,  &c. 

T"\Us  maalt  men  Zuylichem ,  de  Son  der  Hooffche  lichten  , 
*-J     Maar  't  breyn  wort  niet  vertoont  dan  door  fijn  Fenix-veer3 

Mint  Nazo ,  ftryt  Virgiel ,  lacht  Plautus ,  reift  Homeer, 
Wat  elck  befonder  dicht  weet  hy  alleen  te  dichten , 

De  Wysheit  maackt  fichdoor  haar  eygen  deught  vermaart : 

Soo  wort  fijn  Ridderfchap,  noch  Lauwer-krans door  'tfwaart 
Bevochten  ,  maar  door  't  fpits  van  fijn  geleerde  fchachten 
Eenfchrandre  pen  verdient  niet  min  dan  Helde-krachten. 

Jan  Vos. Ver 



\T  Er  geniale  tu&  floseft,  Zulicheme,  Camame^ 

*        F  los  ftorum ,  verni  Jummus  honoris  honos. 
Sed  quis  ager  tuus  eft?  agrumquis  vertit  arator  F 

Unde  tibi  flores  tempora  verna  fcrant? 
Pegaflus  an  tutts  eft ,  agrurn  qui  vertit,  arator  ? 

At  que  ager ,  ingenium ,  judiciumque  tuum  ? 
Sic  eft:  fed  nullus  pluvia  fine  floret  agellus  : 

Unde  tibi  fluvius ,  vel  pluvialis  aqua  eft  ? 
An  Cirrh&fluvio  veftrum  Citharcedm  Apollo , 

Caftaliis  an  agrum  Mufla  rigavit  aquis? 
Rem  tetigi.  fed  quant  a  tibi  [per abitur  inde 

Meflis,  quantatibijèmina,  quant  a  fe ges  l 

KLINCKERT. 
DAerzijn  veel  Conftenaers  dieHollandcs-boefeni  baerde , 

Maer  Huygens  overtreft  hun  al  meeft  met  fijn  Luyt  j 

Gelyck  een  Kooren-bloem  fteeckt  tothetKooren  uyt, 
Hy  fpandt  de  Kroon ,  «n  fijn  Gedichten  zijn  in  waerde. 
De  foon  van  Maja,  Boó  der  Goon,  fagh  die  vermaerde 

Puyck  dichters  fchriften ,  enfey,  watofditbeduyt? 
Dees  een  finght  fcheller  als  Apollóos  fchellefluyt, 

Daer  aen  der Mufen  Rey  haer  foete  keeltje  paerde ; 

Dees  eer  fchryf  ick  hem  toe  en  wei-verdiende  lof 
Ter  eeren  van  fijn  Thuyn  en  Kooren-bloemen  Hof, 

Den  Heer  van  Zuylichem  moet  Heer  der  Lier  gekroont  zijn. 
Doen  nam  hy  van  Apoll  de  Lier  en  Cyther  af, 
Die  hy  aen  Conftantijny  een  Geeft:  der  Geeften ,  gaf, 

Hy  moft  met  defe  vrucht  van  Kooren-bloem  beloont  zijn. 
Henricus  Nierop. 

Op  de  Wenken  Dan  den  Edelen  en  hoog-geleerden  Heere 

CONSTANTYN    HUYGENS, 
Ridder,  Heere  van  Zuylichem,  Sec. 

r\/^  Huygens gulde pen  gefpitft  op  Rijm  en  Faers, 

^-** Pen  daer  oyt  alle  pen  de  kroon  voor  heeft  ge  [treken , 
Meer  cjans  te  geven  droomt  met  hoogh  van  haer  te  fpreken) 

Is  {dttnekt  my)  't  lot  Teel  Tvaert  des  Grteckfchcn  Reden aers, ****  .  Die 



Die  Her  des  prijfende  met  yeel  verTvaent  gebaers , 
iviert  van  den  foei  geboent  en  van  gehoor  ver/leken-, 
Enmagh  met  dubbel  recht  by  fule ken  zijn  ver  Ie  ken, 

Die  'tSon-licht  maelt  met  kool- ,  of  toe-licht  met  eenkaers. 
Een  Tverck  foo  noodeloos  Tvil  ick  dan  laten  leggen , 
En  niet  een  Tvoort  tot  prijs  van  Huygens  rijmen  feggen. 

Cebreckelijcke  Tvaer  dient  door  Tvat  toys  verbloemt : 
Men  magh  eens  anders  Dicht  blancketten  en  verlichten 

Met  Tooord-rijck  lof-ge fpr  eek;  mxer  die  yan  Huygens  Dichten 
FerTvondcrende  fiïijght  >  heeft  hooghji  yan  hun  geroemt. 

I.  De   Decker. 

NOch  eens  op  yt  nieuTvs-,  goed-Dicht s-gejïnden , 
Eens  all'  de  yuyle  vodden  uyt ; 

Hier  is  het  recht  beleid  te  vinden 

Hoe  dat  men  Rijm  op  Reden  Jluyt : 

Kondt  ghy  't  geheim  eens  ondertajlen 
Hoe  't  op  Jij n  Zuylichems  toegaet , 
'k  Wed  dat  ghy  borftelen  en  quaften 
Te  kort  foudt  komen,  om  al  't  qttaed, 
Al  't  mis-gerijmde  deur  te  Jlrijcken  , 
Daer  uTve  kin  ds  heit  heeft  gedacht 
De  Wereld  mede  te  verrijeken. 

Ver  (iet  u  van  een'  nieuTve  fchacht , 
En  fntjtfe  na  de  fné  van  defe , 
Soo  ft  ij  f,  foo  fnel ,  foo  hel ,  foo  fijn ; 
Daer  fiü  haejl  Dicht  te  lefen  Tvefe  , 
Dat  Tvaer  digh  f  al  om  lefen  Tjjn. 

Qu  i  D  A  M. 

Op  de    Koren-Bloemen: 
NEDERLANTSCHE    GEDICHTEN 

Van  den 

H  E  E  R  E  van  Z  U  I  L  I  C  H  E  M,  &c. 
TT  Ter  rijft  de  Sang-kunft  in  den  top, 
-*■  -*De  Sang-bergh  felfs  veel  hoger  op  j 

Men 



Men  twijfelt,  ofApolííjnfnaren 
Sou  durven  met  den  Ridder  paren  » 
Dit'svaft,  hier  paart  in  eenen  Man 
Al  wat  een  Dichter  maken  kan , 
Wiens  dichtgelèheptuyt  Echte  vlieten , 
Geen  eeuw  de  verw  fal  doen  verfchieten. 

Slaat,  Lefer;  't  Oogh  opdefeblaan, 
En  laat  daar  op  uw'  aandacht  gaan , 
En  iêgt  gy  niet,  in  dek  bloemen, 
Is  al  wat  waardich  is  te  roemen  ? 

De  bloem ,  de  room ,  het  mergh ,  het  zap 
Van  aardicheen ,  en  wetenfchap , 

De  kern ,  het  pit ,  ("  en  noy  t  volprefen) Van  al  dat  ergens  is  te  lefen  ? 
Vernuft ,  en  fin ,  en  konir  en  taal , 
Isinditfchrift,  kort,  altemaal, 
Wat  ziel  voldeedt ,  wat  Oogh  en  Ooren 
Van  Letterlieden  kon  bekooren. 

En  niemandt  vrees  te  zijn  ver/velt, 

Als  wies'eronkruydtop  dit  velt, 
Neen  ,  't  zijn  gefonde  Koren-miren, 
Die  nimmer  Maaghof  Hert  befwaren. 
Al  feyden  \vy  tot  Schrijvers  lof, 
Die  vroom  Tvil  zijn  ,  bejoeck  ons  Hof. 

Hy  twijffelt  niet ,  die  d'eerfte  fangen 
Maar  van  fijn  boeck  heeft  aangevangen. 

Doch  'k  laat  het  werek  in  fij  n  geheel , 
De  roem  daar  van  was  ray  te  veel , 
Licht  poogde  dat  een  beter  veder, 
Doch  legt  oock  gy  de  pen  vry  neder 
Die  al  te  ydelijck  gelooft, 
Dat  gy  om  dit  vergoden  hooft 
Eenbladt,  ofLovertjenfoud  hechten, 
Schey  uyt,  fchey  uyt,  verwaandeen  flechte, 
Ditiseen  Man  vanwonderheen, 

En  fal  ick  't  feggen  foo  ick  't  meen  ? 
Dien  Man  fal  niemand  licht  volprijfen 

't  Zy  dat  men  fagh  de  dooden  rijfen ****  2  Van 



VanhundoodtbuíTen,  worm,  enftof> 
De  Catfen ,  Heinfen ,  rijck  van  lof, 
De  Hoofd  en,  Grooten,  envanBaerlen, 

En  foo  d'er  meer  noch  fulcke  paerlen 
Nu  blincken  in  de  kerck  van  Eer  j 
Doch  alderbeft  fal  defen  Heer 

Met  een  penceel  van  foo  veel  talen 
Sich  felfs  noch  na  het  leven  malen. 

Soo  blij  ve  defe  Poëfy 
Onfterffelijck,  en  in  waardy, 

Soo  moete  noyt  dees' Inkt  verbleken , 
Soo  langh  men  Rooms  of  Griecx  fal  fpreken , 
Ofeenigh  ander  konftighwoordt 
In  heel  Europa  werdt  gehoort , 

Ja  ergens  letter  ongefchonden 
ín  Boekery  fal  zijn  gevonden. 
My  dunckt  ick  fpreeck  Orakel  fangh , 
Wat  Dicht  verfmolt,  dit  leefde  langh, 
De  Hemel  wil  ons  guniligh  geven 
Dat  oock  de  Maker  langh  magh  leven. 

S.    SiMONIDES. 

Aen  den 

HEER    van     ZUILICHEM, 

Op  den  tweeden  Druk  van  fijn  Edts 
KORENBLOEMEN. 

Monument  um  Are  perennius. 

/^  Neêrlants  eeumige  eer,  die  ons  in  Neêrlantfch  Dicht 

v^.     Laet  hoor  en  gantfcb  Eitrope  en  't  puik  van  700  veel  talen, 
Zoo  moet  geen  tacl  noch  tijd  «V  groot  en  naem  bepalen  , 
Als  tk  eerbiedighlijk  my  blint  7¿e  aen  ui»  licht. 

<J\tijn  Tang  loeide  in  «V  lof:  maer  al  de  zangbergh  zwicht 
En  z,T»ijght,  of?Tveet  vergeefs  ,  yerduijïert  door  die  jlr alen. 
^Apelles  kunfipenfeel  kon  Alexander  malen  , 
Maer  geerf  Apollo  piet  zijn  hemelfch  aengezicht. 

ole- 



O  ledinheit,  yol  iverx !  o eedle  Korenbloemen.' 

Geen  graen  is  by  ulo  deught  op  tenen  dagh  te  noemen. 

Cy  rijft  alleen ,  gelijk  de  Fénix  uit  zijn  vlam. 
Zen  Mtro  Tvint  het ;  en  men  vintgeen  titee  Homeeren. 

Dies  zal  mijn  Dicht  u  beft ,  6  Fenix  Dichter ,  eer  en  , 

x^ils  gy  der  Steden  Stadt ,  ulo  Jiemmend  Amjlerdam. 
J.    VOLLENHOVE. 

KLINCKERT 
Op  de  vermeerderde 

ROOREN-BLOEMEN 
Van  den    H  e  e  r  e 

CONSTANTYN    HUYGENS 
Ridder,  Heere  van  Zuylichem ,  &c. 

Hic  meret  ¿ra  liber  Sofiis,  hic  &  mare  tranfit 
Et  longum  noto  Scriptoriprotogat  Avum. 

]MEn  fpreeck'  my  niet  van  Lely  off  van  Roos, 
Van  Violet,  off  lieffelijcker  geuren  j 

Van  Purperbruyn  off  andre  Tulps-coleuren, 

Die  d'allerfneêghfte  Puyck  Bloemift  verkoos  -, 
Men  fpreeck' my  niet  van  'tblanck  en  van'tgebloos 

Van  Hyacinth,  Narcifs'off  and're  keuren, 
Die  Proferpijn'  op  Henna  mochten  beuren, 

Want  all  die  bloemcieraedjen  fíjn  te  broos. 
Maer  foo  men  my  met  bloemen  will  vermaecken, 

Men  geev'  mijn  ooge  bloemen  voll  van  faecken, 
En  faecken  voll  van  Bloem  ,als  Constantyn, 

Wiens  onweêrgaedelijcke  Kooun-bloemen 

lek  boven, d'aller-edelfte  fall  roemen 

Om  dat  het  duerb're  Wijsheyts  Bloemen  fíjn. 
*¥¥  Y 

3  op 



Op  defehe. 

W"On  eertijts  Keyfer  Constantyn Door  win  ft  van  Lande,  van  Stade,  vanSlooten, 
Dien  fchoonen  eernaem  van  den  Grooten, 

Die  eeuwighduerende  zall  zijn. 
Soo  magh  men  Huygens,  fijn  Gênant, 

C  Wiens  Vaerzen  voll  van  wijfe  woorden 
Soo  menigh  Stadten  Landt  bekoorden 

Door  foet  geweldt  van  fchoonen  trant) 
Oock ,  om  dit  Puyck  van  Kooren-bloemen, 

Een  ftaelcjen  van  fijn  grooten  Geeft, 
En  wat  noch  grooter  is  geweeft, 

In  zulcken  grooten  Man  te  roemen } 
Wel  Constantyn  den  Grooten  noemen. 

Noch. 

W~Aerom  mocht  d'Heer  van  Zuylichem Dit  Werck  van  foo  veel  konft  en  klem , 
Dit  Werck  foo  fchoon  door  een  geweven, 

De  naem  van  Kooren-bloemen  geven  ? 

Ick  fie  'er  wel  een  hoopen  blaen 
Van  veelerley  coleuren  ftaen : 

Maer  (^  is  dit  mangel  oock  te  doemen  ?) 

Ick  zie' er  noch  geen  Blaeuwe  Bloeme  n. 

Noch. 

TNdien  dat  Huygens  Kocvren -bloemen 

■*-     Soo  fchoon ,  foo  nut,  foo  fwaer  gelae'n 
Van  vruchten,  noyt  genoegh  te  roemen , 

Op  dees'  Papieren  Acker  ftaen, 
Voor  ellick  die  s'er  aff  will  lefen  ; 
Wat  moet  fijn  Kooren  dan  niet  weien  ! 

J.  Cöstius. 

Op 



Op  den  tweeden  druk 
Der 

■ 

KORENBLOEMEN, 
Van  den  Edelen  Geitrengen  Heer 

KONSTANTYN    HUYGENS, 
Ridder j  Beerman Zuylichem ,  &c. 

■   Eerfte  ende  Prefiderende  Raed  van  zijn  Hoogheic 
den  Heere  Prince  vanOranjen,  &c. 

VY  7 'zullen  dan  dienonlvaerdeerbren  fckat } 
Op  nicuH>  verrijkt  met  keur  van  dicht-julveelen  , 

De  Tverrelt  afgemaelt  óp  y  der  blad , 

Weer  zien  in  't  licht  ?  en  in  dien  rijkdom  deelèn  /' 
Be  faetn  droeg  lang  den  lof  van  Konflantijn 

Den  aerdkloot  om ;  z>y  leeft  óp  alle  tongen  : 
Van  hoer  geivaegt  de  Tiber ,  Teems  en  Rijn , 

En  Seine,  die  van  Hem  -voorby  gezongen. 

Een  vaflerzTvier  "van  dichten  heeft  geleer  f. 
Maer  Tvelk  een  land  zou  Huigens  naem  niet  hoor  en , 

Die  nooit  genoeg  gelezen ,  en  ge'éert , 
Spreekt  overal  gelijk  een  ingebooren. 

7S[och  is  dat  voor  ?ijn  glory  te  gering , 

K^il  zingt  hy  na  clks  "iïenfcb  in  alle  taelen  , 
<_>ƒ/  fmaekt  hy  elk  in  zijn  bcfpiegeling. 

Het  lujl  hem  mee  d'acloutheit  t' achter  huelen  3 
De  Grieken  nae  te  flappen  op  hun  trant  i 

En  Martiael  te  nekken  uit  zijn  ajjehen. 
<Jtiy  dunkt  ik  zie  de  trekken  van  zijn  haat  •, 

Een  fnelheit  3  en  gedachten  die  hem  paffen. 
Hier  vloeit  een  zee  van  Tvjshett  overal. 

Hier  fpringt  ee?z  bron  met  overvloei  van  flraelen , 
En  bruifcht  gelijk  een  fleile  Tvateryal, 

Die  V  aenqe  zicht  der  omzeleu  daden 

Op 



Opheldert ,  en  den  blijden  akker  voedt 
Uiíet  levend  Kriflallïjn  en  Zilvre  Jlroomen. 

Hier  's  Nekt  ar  voor  't  aendachtige  gemoet , 
Uit  's  iverrelts  mijl  ten  Hemel  ingenomen. 

O  bloemprieel,  zoo  konjlig gefchakeert , 
Hoe  Tvenfch  ik  T»eèr  ut»  perken  in  te  treden  f 

Het  heugt  u  ,  hoe  ik  u  heb  gefvaerdeert ,  -^  «*< 
.  En  nedria ,  en  verwondert  aenwbeden.  .    kJ  •£■ 

O  Rijkdom  van  orakels  ,  vol  van  geejl , 
En  Pinxtervier,  hoe  zal  de  naneefhooren , 

En  hoe  zal  hy  gelooven ,  die  u  leejl , 

Dat  gy  zijt  in  'tgelvoel  van  't  hof  gebooren? 
In  't  barnen  van  den  krijgt  en 't  oorlogsyeit, 

In  't  barjlen  van  granaten  en  kortoulven , 
In  't  dreigen  ván  het  Arragons'geieett ,  " 

En  menigmael  in  andere  landsdouwen 
Uitheemfch ,  en  ver  van  «T»  bekende  lucht. 

2(och  komt  gy  u  zoo  heer  e  lijk  vertoonen , 

En  drijft  zoo  Tvijt  op  "wieken  van  V  gerucht , 
'/  Geen  met  onfier  f  lijk'  eer  WW  dienft  zal  kroonen , 

Dat  zelfde  Nijt ,  maer  tot  haer  hertenleet 
En  bittre  Jmart ,  het  kofielijke  leven 

Van  Konfiantijn  moet  achten  "¡vel  befleet, 

Al  had  hy  niet  als  zulk  een  'Werk  gefchreven. 

J.  Antonides  van  der  G  o  e  s. 
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BIBEL-STOF 
En 

GODS-DIENST. 
BID-DAGHS-BEDE 

cId  loc  xxiv. 

LuyttdijneWolcken  niet ,  die  boven  dijne  Wok- 
Ter  hoede  dij  ner  Volcken ,  (ken  , 
Ter  ilraffe  iltteft ,  Heer , 

Der  Volcken  die  in  ons  vervolgen  dijne  eer. 
De  pijlen  van  ons  hert,  de  fchichtighfte  Gebeden 
Die  wy  van  dus  beneden 

Doen  ftijgen  tegen  't  fteil 
Van  dijn'  onfienlickheits  onafgepeilde  peil , 
Die  Kalv'ren  onfer  lipp  en  konnen  niet  geraken 
Dijn'  Oorete  genaken ,  hoCi+.  j. 
Ten  zij  dijn'  Oore  dael' 
En  onfen  laffen  aêm  van  mond  ten  Hemel  hael'.  oeut.+.7. 
Hael  op  den  droeven  galm  van  dijn'  verflagen  kind'ren, 
Die  meerderende  mind'ren, 
En  groeyende  vergaen , 

En  voor  dijn' vierigheit,  alsSneewe,  nieten  flaen. 
Wat  fmoockter  in  't  befluy  t  van  dijn'  Voorfichtigheden  ? 

Zijn  't  gifteren ,  -zijn  't  heden , 
Zijn  't  morgen ,  zijn  't  altijd 
Nieuw' roeden  binnenshuys,  en  buyten  nieuw  verwijt  ? 
Hoe  onlanghs  hebben  wy  de  fchadelicke  flagen 
Vandijnevochteplagen 
Ten  halfe  toe  gevoelt  > 
Hoe  onlanghs  hebben  ons  de  vruchtbaerheit  ontfpoek 

De  ftroomen  die  dijn'  hand  tot  Grachten  onfer  Veilen , Tot  doornen  onfer  Neften 

Van  eeuwigheitgeftelt , 

Nu  tegen  ons  geroert ,  geruckt  heeft  en  gevelt .' 
A  2  Al 



4  1.    Boeck. 

j«.j.  «.      Al  hadden  wy  in  't  hoofd  de  Vloeden  dieonsquollën ,. De  Wateren ,  die  fwolien 
Tot  o  ver  kant  en  kae , 
Voldeden  ons  gebreck  van  tranen  nergens  nae. 

Doe  waren  't  Wateren.  Nu  hebft  du  't  Vyer  ontboden ; Nu  fien  wv  niet  als  Boden 
Van  Broeder  en  Verwant , 

Van ,  hier  een  groeyend'  Vyer,  van ,  daer  ten'  vollen  brand : 
Maer  Brand ,  maer  ander  Vyer  j  Vyer  wateren  te  krachtigh , 
En  mannen-macht  te  machtigh ; 
Vyer  vyeriger  dan  Vyer, 

Vyer,  dat  genadigh  brandt  daer 't  dry  vernielt  van  vier. 
Waer  Aerd'  en  Locht  dan  vry !  maer  Locht  en  Aerde  moeten 

Dijn'  wrake  helpen  boeten , 
Beigrouwelick,  beivuyl, 

D'een' rondom  fmettehck,  en  d'ander'  niet  als  kuyl. 
Soo  fien  wy  onfe  Jeughd ,  den  Bloeflem  onfer  krachten , 
Al  bloey  ende  verfm  ach  ten , 

Soo  fien  w y  'r  grijfe  hoofd , 
Den  fteun  der  kinderen ,  den  kinderen  ontrooft. 

Waer  heen,  geftoordeGod,  waer  wilft  du  't  ende  palen 
Der  onge-ende  qualen  ?• 
Waer  is  die  eerfte  dagh 
Die  ons  doen  hooren  fal ,  daer  is  de  laetfte  ilagh  ? 

Wy  pleiten  om  geen  recht ,  wy  kennen  meeft  de  feeren , 
De  lemten  en  de  fweeren 
Daer  van  de  ftanck  alleen 

Dijn'  hulp  en  onfen  nood  gefchefden  heeft  van  een : 
Wy  weten,  foodu  wilft  dijn'  Rekeningh  fien  fiuy  ten  , 
En ,  all'  ontfermen  buyten , 
Dijn'  Rechten  fien  voldaen , 
Soo  hebft  du,  hoevollendt?  noch  niet  begoft  te ilaen. 

Maer  ilae  dijn  flincker  Oogh  op  't  ooge  van  de  Volcken 
Die  onfe  ad'ren  molcken , 

Doe  dijn'  gerechte  ftraf 
Hunn'  ongerechtigheit  wel  eer  den  teugel  gaf. 
Nu  ftaen  fy  thien  om  een ,  nu  worden  wy  verdondert 
Met  dufenden  om  hondertj 

En 



f BlBEL-STOF    EN    GODS-DIENST. 

En  wilft  du  noch  't  getal 
Befnijden  van  de  mans  dat  hun  vermannen  fal  ? 

O  !  fpaer  de  handen  t'huys  die  buyten  moeten  wercken 
Ten  bouwe  dijner  Kercken : 

O  !  kort  de  handen  t'  huys 
Die'roverwinninghis'tverwoeftenvandijnhuys. 

Haer'  overtredingen  gewogen  tegen  d'onfe  > Het  overwicht  verflonfe : 

Du  bift gerechtigh ,  Heer, 
Maer  van  twee  Sondaren  waerom  is  't  d'eene  meer  > 

Meer  zijn  fy  't ,  die  den  fchat  van  dijn'  bevolen  Wetten' 
Den  hoeftigen  on  tietten  > 

Meer  zijn  fy  't  die  beftaen 
De  meefterlicke  hand  aen  dijn  Gebod  te  ilaen ; 

Meer,  die  de  voll' verdiend  van  dijnen  Eengeboren 
Ter  meefter  helft  verfmooren, 
En  roemen  of  de  fchuld 

Door  haer'  betalingen  oock  t'over  wierd  vervult ; 
Meer,  die  het  eenigh  pad  van  Waerheit ,  WeghenLeven 
A  fgo  del  ick  begeven , 
En  foecken  in  den  nood 

Aen  machteloos  gebeent  het  leven  in  de  dood  •, 

Die  voor  een' itommen  tack  ten  grouwel  uytgehouwen 
De  knie,  dijnmaeckfel,  vouwen, 

En  d'innerlicken  plicht 
Verplichten  aen  't  begrip  van  't  uy  terlick  geficht  •, 
Meer,  die  dijn  Hemel- recht  van  geven  en  vergeven 
Hun  veinfen  toesefch  reven , 
En  geven  huns  gelijck 

Dat  du  den  geveren  fuift  weig'ren  in  dijn  Rijck  •, 
Meer ,  die  het  fondigh  Vyer  van  ingeboren  lu  ften  , 
Die  Lêegheit  noy  t  en  bluften , 
Ontfteken  in  den  dwangh 

Van  boofer  eenigheit  dan  's  Werelds  booft  gedrangh ; 
Meer  zijn  fy 't,  meer,  en  meeft,  die  dy,hunn'grooten  Voeder, 
Doen  fterven  in  hunn'  voeder, 
Doen  leven,  naer  den  nood, 

En  maken  die  't  haer  geeft  haer  dagelickfe  Broed. 
A  3  Min 

Jöh.  14.  6. 

lmaginei  Chri- 

fii  er fanfto- 

rum  venerará* 

funt  nonfeium 
f  er  accident } vel  impropric , 
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ltón fo/üm  ut 
vicem  geruit 
IxcmpliiTU. 

Eeliarm.  dt  ' Cul.  Ima. 

tap.  21. 



¿  I.       B   O   E    C    K. 

Min  zij  n  fy  't ,  (Tooder  min  van  mifdaed  voor  dijn  Oogh  is¿ 
Dien  't  laeghfte  Min  te  hoogh  is) 
Dien,  buyten  Menfchengils, 

Dijn'  ongewrongen  Wett  der  Zielen  Regel  is  j 
Die  d'een  medoogentlick  den  anderen  die  fchatten 
Ter  herten  helpen  vatten , 

Uytdie,  gemeener macht, 

i  cor.  i.  ii.  De  dwaesheit  louteren  die  't  Wereld-wijs  veracht } 
Die  geerne ,  naer  't  gepoogh  van  wel  doen  en  wel  weten, 

luc.  i7. 10.  Onnutte  knechten  heeten, 
1  Cor-  '*•"■  En  feggen ,  Een  voor  all , 

Of  alle  fonder  Een  verfmachten  in  den  vall  -, 

1  Tim.  2.5,1.  Die,  fonder  ander'  hulp  dan  die  de  hulp  alleen  is, 
joh.  2. 1.      En  met  het  Hert  te  vrêen  is, 

1  sam.  r.  13.  Om  't  tweede  leven  gaen 
coioiEa.ij.  By  die  door  d'eerfte  dood  de  tweede  heeft  voldaen-, 

'  Die  met  gevouwen  hand ,  maer  meer  gevouwen'  Zielen , 
»spm.  15.     yan  binnen  voor  dy  knielen, 

Ên  ibecken  Hout  noch  Goud 

rfii.s+.?.    Om  dy  te  naerderen ,  died'Ooren  hebil  gebouwt ; 
Min  zijn 't,  die,  fchuldenaers ,  denafflaghhaererfchulden 

coion:  2.  y.  Van  dijn  genadigh  dulden 
Aft.+.i*.    Verwachten,  en'tverly 

Verachten  van  de  hand  die  fchuldigh  is  als  fy ; 

Min ,  die ,  foo  langh  fy  zijn ,  zijn  willen  dat  ty  moeten ., 
En  d'eerfte  Sonde  boeten 

gm.  i.  17.   In  yeder  een  fijn  werek , 

En  maken  elck  fijn  hert  fijn  Kloofter  en  fijn'  Kerck-j 
Min,  (dorft  men  't  dencken,minrV)d.ie  meeft  dijn'  krüyflers  laken 
En  fchricken  te  genaken , 
En  fpouwen  op  den  mond 

Die  dag'licks  roemen  derft  van  't  fpouwen  in  dijn'  wond : 
Min  emmers ,  die  fich  meeft  op  dijne  Min  betrouwen , 
En  offren  ,  van  berouwen , 

Een'  hongerige  Maegh , 

Dacrdy  denucht'ren  aêm  in'tfmeekenuytbehaegh'? 

Behaeghde't  dy  dan  oyt  in  't  midden  onder  't  quijnen En  't  fineeken  te  verfcb  iinen 

Van 
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Van  dry  in  dijnen  Naem , 
Hier  fijn  wydufenden,  en  noch  fbo  veel,  tefaera. 

Stry  voor  de  dufenden  die  voor  dijn'  eere  ftrijden , 
Help  Ifraèi  ontlijden , 
En  Babyion  vergaen  y 

Slae  op  de  dufenden  die  op  dijn'  ílrijders  ilaen  : 
Maer  flae  hun  oock  in  't  Hert  den  Blixem  dijner  Waerheit , 
Verlichtfe  met  de  klaerheic 
Die  onfe  Baken  is  j 

Maeck  van  haer'  ftégen  fteen  een  vleefliger  Gewifs ; 
Schepp  Paulen  onder  haer }  die  Saulen  willen  heeten  , 
En  j  vele ,  niet  en  weten 
Hoe  lakeloofen  recht , 

Hoe  du  verdedight  wordil  door  David  dijnen  knecht". 
Oft ,  ftaen  fy  eewelick  in  dijnen  Doem  voorfchreven 
Om  nemmermeer  te  leven , 

Ruym  elders  het  getal 
Dat  dijn  genadigh,  komtt  ten  laetffen  hooren  fal: 
Gelei  den  Leideren  die  dijne  Waerheit  leiden 
Daer  menfchen  menfchen  weiden , 

Daer  menfchen,  in-den  fchijn. 
Van  menfchen ,  min  als  menfch ,  en  meer  als  heeften  zijn. 

O  !  geev'  hetgroeyen  daer  den  welgeraeckten  planten 
Die  dijne  Paulen  planten , 

En  dijn'  A  polios  voort 
Befproeyen  uytde  bron  van  dijn  herbarend'  woord; 
Kap  fteenen  uy  t  die  Rots  die  op  den  Hoeckíleen  fluyten  y 

Sny  Chrift'nen  uyt  die  kluy  ten  > 
Engun  ons  't  boden-brood 
Van  's  Levens  tijdingen  gedragen  in  de  dood : 
Of  Zion  mogelick  den  voorfpoed  harer  muren 
Ten  loere  van  haer'  Buren 
Soo  fien  befteeden  moghr , 

Dat  lfraël  van  nieuws  aen  Juda  werd'  verknocht , 
En  beid'  aen  eenen  Difch  haer'  Zielen  wilden  fpijfen. 
Oh !  fal  de  Son  noch  rij  fen 

Van  foo  gewenfchten  dagh , 

Dat  Juda  dit  belev'  en  lfraël  belacchí' 

Matth.  iS. tft'.  iy,  zo. 

EEech.u.ij, 

iCor.  3.  6. 

Watth.n.+i- 

Joh.  3.  ijfiti 
«14.9. en  j.  i/, 

fcuc.-i.  10. 

Vt  cmnn  ■ 

vnumfint. 

Joh.  7.11. 

Gé-- 



S  I.      B    O   E   C  TC. 

Geluckigh ,  foo  fy  rijft ,  die  tuygen  fullen  wefen 
Van  't  lieffelicke  wefen , 
En  fien  de  Wolf  het  Schaep 
Noch  dreigen  met  den  tand ,  noch  ftooren  in  den  ílaep  j 

Geluckigh  dien  'tgeluckigh  fal  beklijven , 
Om  erffelick  te  blijven 

Inborgers  van  dijn'  Stadt. 
pai.  i7,  +.    Heer,  maeck  hem  aller  een  die  dus  voor  allen  bad. 

Proeve ,  op  't  begin  der  Klachten  leremu. 
r.       I_ï  Oe  fitt  die  Heilige ,  die  prachtige ,  die  fchoone , 

*■  -*■  Die  Borger-machtige ,  die  aller  Steden  Stadt , 
Die  aller  Landen  eer  en  Vorftelicke  Kroone 

Verwoeft,  verwcdu  w-lij  kt  haer'  hateren  ter  ichatt? 
n.  Hoe  fitt  fy  3  troofteloos  van  die  haer  oyt  beminden, 

Den  langen  droeven  nacht  haer'  wangen  over- weent  ? 
Hoe  vindt  fy  om-end-om  haer'  eertijdts  trouwe  vrinden 
In  ontrouw  afgefackt ,  in  ongevoel  verfteent? 

ui.  Haer'  borgery  ontvlucht  haer' onderflaefde mueren , 
En  Juda  loopt  om  ruft  en  vryigheits  geniet 

Daer  geen  te  vinden  is ;  haer'  fpijtige  gebueren 
Betrappen  haer  te  will  in  't  nauw  van  haer  verdriet. 

i  v.  Verdriet  en  eenigheit  deckt  Zions  lege  ftraten , 
Sy  viert  noch  Autaer-dienft  noch  Tempel-feeften  meer , 

Haer'  Priefters  fitten  flauw ,  haer  poorten  ftaen  verlaten, 
Haer'  maeghden  uytgeweent  verbitteren  haer  Seer. 

v.  Sy  fiet  fich  ovcr-heert  van  die  fy  placht  te  dwingen , 

Haer'  Vyanden  in  vrê  (Too  ftraft  des  Heeren  arm 
Haermenigh  fondigen^  haer'  teerefuygelingen 
Gevanckelickontruekt  der  Moederen  gekarm. 

v  i.  Der  Dochter  Zions  s;lans  is  van  haer  af  ̂ efcheiden , 

Vervallenen  verplett ;  haer'  Vonten  overmant 
Gclijcken  't  matte  wild  dat  niet  en  vindt  te  weiden , En  vlieden  fonder  weer  des  overwinners  hand. 

v  i  [.         Jerufalem  herdenckt  in  defe  kommer-dagen 

't  Voorfpoedige  geniet  van  haer'  verleden  tijd , 
Terwijl  fy  hulpeloos  haer'  borgers  fiet  verflagen , 
Haer'  vyanden  rondom  ter  fpot  fitt  en  ter  fpiit. PSAL. 
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P  S  A  L.    n4: 

Oe  Ifraël  vry  uyt  Egypten  trock , 

rDe  kinderen  van  Jacob  't  fwarejock, Des  vreemden  volcks  verlieten. 
God  ftelde  fich  in  Juda  prijs  en  eer , 
Werd  fel  ver  Vorft ,  werd  felver  Prins  en  Heer 

Van  fijn'  Ifraëliten. 
De  Zee  fagh  't  aen ,  en  vlood  van  ftonden  aen 
Te  ruggewaert ,  de  ftroomende  Jordaen 

Werd  ruggelingh  gedreven : 
Daerwerdgefiende  Rotiteen  fpringen  op 
Gelijck  een  ram ,  daer  fagh  men  Bergh  en  top 

Als  lammeren  ftaen  beven. 

Wat  waiTer ,  Zee ,  datghy  van  ftonden  aen 
Te  rugge  vloodt ,  ghy  ftroomende  Jordaen 

Werdt  ruggelingh  gedreven  ? 
Wat  fagh  men  u ,  Rotfteenen,  fpringen  op 
Gelijck  een  ram ,  wat  had  ghy,  Bergh  en  top, 

Als  lammeren  te  beven  ? 

Voor  't  aengeficht  des  Heeren  die  daer  leeft  > 
Godlfraëls,  die  alles  doet  en  geeft, 

Moet  heel  de  wereld  fchroomen , 

Voor  't  aengeficht  des  wonderlicken  Gods , 
Die  uyt  een'  fteen  die  uyt  een'  drooge  Rots Rivieren  dedeftroomen. 

SCHRI  FT-M  A  T  I  G  E 

UYTBREIDINGH 

Der 
ARTYCKELEÑ  ONSES  GELOOFS. 

I. 

Ickgeloove  in  God  den  Vader  almachtigh,  Schepper 
des  Hemels  ende  der  Aerden. 

X  Ck  ftelle  mijn  Geloof  in  eenen  God ,  almachtigh , 
«*-Van  altijd,  voor  altijd,  alleen,  in  alles krachtigh } B  Die 
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Die  alies  wat  omhoogh,  omlaeghis,  leeft  en  fweeft, 
Aerd,  Hemel ,  Menfch,  en  Beeft,  uyt  niet gefchapen  heeft ; 

Dien  'toplicht  van  al 't  gen'  ter  Wereld  wordt  bedreven , 
Ten  lafter  word  ontfeght,  ter  eeren  toegefchreven , 
Die,  wijsingoedigheit,  goedingerechtigheit, 
Het  goede  felver  doet,  hetquadeièlf  beleidt. 

Diens  Woord  de  Rotfteen  is  daer  op  wy  moeten  bouwen , 
Diens  werck  de  Spiegel  is  daer  in  wy  Hem  aenfchouwen , 
Diens  wonderlicke  macht  blijckt  in  hetminitc  lier , 
Diens  Wil  de  reden  is  van  alle  Sijn  beftier. 

II. 

Ende  in  lejum  Chriftum ,  fijnen  eenigh-geboren  Sone ,  onfen  Heer  e. 

Ick  ftelle  mijn  Geloof  in  't  Lam  voor  onfe  Tonden 
Voor  allen  tijd  gefchickt,  ten  vollen  tijd'  gefonden  ; 
Des  Vaders  eenigh'  Soon ,  daer  van  der  Woleken  item 
GetuygenhTegaf:  DitisHy;  hoort  naer  hem. 

Het  vlees  geworden  Woord ,  ons' Heiland,  ons' Behoeder, 
Ons' Priefter,  ons' Propheet,  ons'Koningh,  en  ons' Broeder, 
Den Chriftus langh belooft,  denjefus langh verwacht, 

Den  Hoeckfteen  ÏTraëls  van  't  meerendeel  veracht  > 

'tVoorfeide  Vrouwen-Zaed,  de  Wijsheitvan  den  Vader , 
Den  Menfch-geworden  God,  den  God  en  Menfch  tegader, 
God ,  om  des  Vaders  toorn  te  boeten  met  geduld , 
Menfch ,  om  der  menfehen  ftraf  te  dragen  tonder  fchuld. 

III. 

Die  ont fangen  is  "pan  den  Heiligen  Geeft }  geboren  uyt 

de  Maezb'd  Maria. 
Die,  van  den  Geeft  ontfaen,  die,  uyt  een' Maeghd  geboren, 

Het  gen'  Hy  had  gemaeckt  niet  wilde  fien  verloren ; 
Die,  fonder  Moeder,  God,  die, fonder Vader,  Menfch, 

Vervulde  's  Moeders  buyck ,  voldede  's  Vaders  wenfeh. 
IV.  -Die. 
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IV. 

T>ie  geleden  heeft  onder  Pontio  Pilato ,  isgekruy(l)  geflorVen, 
ende  begraven ,  nedergeyaren  ter  Hellen. 

Die ,  om  ons  voor  te  gaen  in  't  ftrijden  tegen  't  lijden , 
Heeft  van  de  Wiegh  in  't  Graf  in  't  lijden  willen  ftrijden  -r 
Die,  om  ons  van  den  band  der  Duy  velen  t'ontilaen , 
Gelijck  voor  dieven-fchuld  in  banden  wilde  gaen. 

Die,  om  alleen  te  zijn  de  grond  van  ons  herleven, 

Van  't  trouwfte  fijns  gevolghs  in  't  banghfte  wierd  begeven  > 
Die ,  om  de  eerfte  Sond'  in  d'eerften  Hof  begaen , 
Wierd  laetil  met  eenen  kus  ineenen  Hof  verra'en. 

Die,  om  ons  voor 't  Gerecht  Sijns  Vaders  te  verfchoonen, 
Voor  Menfchen  Rechteríloel  iich  Menfchegingh  verthoonen : 
Die ,  als  een  Lam  ter  banck  ftil-fwijgens  is  gegaen , 
Doe  felf  de  Rechter  fprack :  Wat  heeft  de  Man  mifdaen  ? 

Die ,  om  ons  voor  te  doen  het  kruyíTen  onfer  Leden , 
Des  Kruys  vervloeckte  ftraf  gewilligh  heeft  geleden  j 

Die ,  voor  het  foete  fap  van  een'  verboden  Vrucht 
Een'aengeboden  Gal  verdrietigh  heeft  befucht. 

Die,  om  onsd'oudenmenfchfteedsaf  te  leeren  fterven, 
Door  fijne  diere  Dood  het  leven  heeft  doen  erven } 

Die ,  om  te  fuy  veren  ons'  aller  roode  Sond , 
Uyt  Sijn'  geboorde  heup  bei'  Bloeden  Waterfond. 

Die ,  om  de  Sabbath-ruft  Sijns  Vaders  naer  te  komen, 
Dry  dagen  in  Sijn  Graf  tot  ruften  heeft  genomen  j 

Die ,  om  ons'  rekeningh  in  als  te  fien  betaelt , 
In  't  uy  terfte  gevaer  der  Hellen  is  gedaelt. 

V. 
Ten  derden  dage  weder  opgejlaen  "van  den  dooden, 

Die ,  om  ons  voor  de  Dood  te  leeren  niet  te  vreeíen  3 

Is  uyt  der  aerden  fchoot  ten  derden  dagh'  verrefen . 
Die,  d'algemeenenfchrickvan  alles datter  leeft, 
Dood,  Duyvel,  Hel,  veracht,  verplett,  verwonnen  heeft. 

Bi  VI.  Cpge- 
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VI. 
Opgevaren  ten  Hemel ,  Jitt  ter  rechter  hand  Gods  des 

almachtigen  Vaders. 

Die,  om  des  Hemels  wegh  den  fijnen  te  bereiden  > 
In  lichaemen  in  Ziel  ten  Hemel  is  verfcheiden  > 
Ter  hooghden  opgevoert,  daer  de  verheven  Stand 

Sijn'sheerlickheitsbeduydt  des  Vaders  rechter  hand. 

Van  daer  Hy  (als  een  Vorft ,  die>  naer 't  geluckigh  ftrijden ,. 
Met  giften  allerhand  den  Volcke  doet  verblijden} 
Die  hy  van  eeuwigheit  voor  fijne  heeft  gekent, 

Sijn'  gaven  dagelicks  genadigh  over  fendt. 

VII. 
Van  daer  hy  komen  Jal  om  te  oordeelen  de  levende  en  de  doodc. 

Van  daer  Hy ,  op  den  dagh  dien  niemand  fal  ontloopen  , 
Daer  voor  de  boofe  vreeit ,  Gods  kinderen  naer  hopen , 

En  beid'  te  wachten  (tact,  van  al  dit  groóte  Al, 
Van  levendigh'  en  dood'Hoogh-Rechter  komen  fal. 

A  Is  Water,  Locht,  en  Aerd',  fal  grouwelen  en  beven , 
Als  beide  Son  en  Maen ,  haer'klaerheitfal  begeven , 
Als  Hemel  fonder  licht ,  als  Sterren  fonder  fchijn 
Des  levendigen  Gods  voor-boden  fullen  zijn ; 

Als  een'  verfcheiden  hand't  kaf  fal  van  't  koren  fcheiden  , 
Als  een'  verfcheiden  item  't  Schaep  van  den  Bock  fal  leiden :. 
Komt  mijn  verkoren  volck ,  befït  uws  Vaders  erf: 

Gaet  uy t ,  vcrvloeckten  hoop ,  in  't  eeuwige  verderf. 

VIII. 
Ickgelooye  in  den  Heiligen  Geeft. 

Ick  ftelle  mijn  Geloof  in  's  Geeftes  heiligh'  wefen , 
Met-God ,  met-onbepaelt,  met-eeuwigh ,  met-gepreièn , 

DesScons,  des  Vaders  Geeft ,  Soon,  Vader,  beid' gemeen  y 
De  derde  van  de  Dry ,  met  Soon  en  Vader  een : 

Den 
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Den  Geeft ,  die  in  't  verdriet  ons'  ziele  doet  verblijden  , 
Den  Geeft ,  die  ons  vertrooft  in  's  Salighmakers  lijden , 
Den  Geeft  die  in  ons  woont,  inonswerekt,  in  ons  leeft , 
Den  Geeft  die  ons  herbaert ,  en  nieuwe  herten  geeft. 

IX. 

IckgelooVeeerí  heilige  algemeineChriflelicke  JCercke  - 
de  gemeenjehap  der  Heiligen. 

Ick  houd'  en  ick  geloov'  een  Kudd'  voor-u  y  t verkoren , 
Een'  Bruyd ,  den  Bruydegom  voor  eeuwigh  toe  te  hooren , 
Een'  algemeene  Kerck ,  de  Wereld  door  verfpreidt, 
Soo  wijd  als  Ooft  en  Welt ,  en  't  een  van  't  ander  leit. 

Veel'  leden  van  een  hoofd ,  veel'  kind'ren  vaneen'  Vader  s- 
Verfcheiden  en  verdeelt ,  en  evenwel  te  gader  j 
Te  gader  in  Geloof  en  waerheits  eenigheir, 
Te  gader  in  den  Geeft ,  en  Chriften  heiligheit. 

X. 

De  y  er  geringe  der  Jonden. 

Ick  houd'en  ick  geloov'  het  Goddelick  erbarmen  v 
Daer  door  de  Vader  ons  ontfanget  in  fij  n'  armen , 
En  ons  der  fonden  fchuld  genadelick  vergeeft , 
Ter  liefde  van  den  Soon ,  die  ons  verbeden  heeft. 

XI. 

Opftandingb  dejes  Vleejchs. 

Ick  wacht  en  ick  geloov'  hetopftaen  defer  Leden, 
't  Verrijfen  defes  Vleefchs ,  naer  dat  het  hier  beneder* 
Des  Heeren  grooten  Dagh  fal  hebben  ingewacht , 

En  weder  met  fijn'  ziel  te  famen  zijn  gebracht. 

XII. 

"Ende  een  eeuypigb  leven ,  Amen. 

Ick -hoop'  en  ick  geloov'  een  onverganck'lick  Leven  -,• 
Een'  ruit,  een'  heerlickheit  ten  hooghften  top  verheven , 

£  l  Een' 
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Een'  onbepaelde  vreughd ,  een'  eeuwigh  lichten  dagh > 
Die  oore  noy  t  en  noord'  en  ooge  noy  t  en  fagh  j 

Voor  honich-raed  vol  gals,  voor  Wereld-vreughd  vol  plagen, 

Een'  wel-vaert  fon  der  end,  een  ftadigh  wei-behagen. 

Dit  gunn'  en  geve  my ,  en  alle  die  Hem  vreeft , 
Dien  lof  ter  eeuwen  zy,  God  Vader,  Soon,  en  Geeft. 

DES    HEEREN 

TWEE     GEBODS     TAFELEN 

Uytgebreidt 
Tot  verpolgb  op  de  Artijckelen  onfes  Geloof s. 

\T7Elopdan,  logge  Ziel,  diedebarmhertigheit 

*  *    Des  altijd-gocden  Gods  onwaerdigh  hebt  verbreidt  > 
Min  waerdigh  onderfocht  het  wonder-  Woord  en  daden 

s.om.ii.1,  i.  Van  die  uwkruys  op  Hem  minil  waerdigh  heeft  geladen : 
iPet.  z.  3,9.  Keert  weder  in  u  felfs ,  en  laet  uw'  danckbaerheit 
Gai.  ss-     Y)q  wederom-ilach  zij  n  van  Si  i  ne  goedieheit. lac.  2. 19)2.0.  r*  ^  J  J         c>  & 

Aa.  15.  s.    't  Wel  leggen  is  een  wind ,  die  weinigh'  kan  ontbreken  * 
,  Thef  1. 4.  Het  Chriftelicke  hert  moet  door  het  wei-doen  fpreken : 
ijoan.3.io.  Waer' liefde,  waer' Geloof  te  keuren  naer  den  mond, 
Apoc.  z.  i3- ,  j)e  boofe  deelden  mé  in  't  falige  Verbond. 
xehron.*8.  De  herten-kenner  God,  Diens  Goddehckeftralen 
jerem.  11. zo.  Tot  m  iiet  binnenfte  van  onfe  nieren  dalen , 

en  10. 11.     Die  't  al  fiet  en  doorfiet ,  Dien  niemand  oy  t  en  fagh , 

iTim.'fi' '«.  Wordt  ver  van  heel  vernoeght  door  't  uy  terlick  gewagh. 
1SMP.16.7-  'clS)  Heere,  'tis'tgemoed,  'tis'therre,  't  zijn  de  finnen, 
Hebt.11.6.  DieGhy  proeft,  dieGhy  toetft,  die  Ghy  befoeckt  van  binnen. 
MatttiV.  ¡>.  De  vruchten  Zij  n  u  lief  dáer  Ghy  de  wortel  fiet, 

De  wortel  ftaet  U  aen ,  doch  ibnder  vruchten  niet. 

Die  wortel  is  Geloov' ,  die  vruchten  heeten  Wercken ; 

't  Behaeght  U  ibnder  't  een  op't  ander  niet  te  mereken , 
Waer  beide  t'famen  gaen  naer  uwen  wil  en  wenfeh 
Daer  voertmen  rechtelickden  roem  van  Chriften-menfch. 

Maer  fal  een  yeder  dan  fijn'  eigen'  vruchten  lefen  ? 
Sal  yeder  eens  vernuft  fijns  levens  richtfnoer  wefen  ? 

Sal  d'eere,  fal  de  dien  ft  van  een'  oneindigh'  God 
■Gebonden  konnen  zijn  aen  't  menfchelick  gebod  ? Neen, 
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Neen,  luyftert  Vleefch  en  Bloed  :  de  Schepper  Die  u  't  leven 
Ter  eeren  Sijnes  naems  gemaeckt  heeft  en  gegeven , 

De  levendige  God ,  Die  't  felver  heeft  gefeit , 
lek  eifche  Bock  noch  Schaep ,  ick  foeck  gehoorfaemheit ,  1  sm.if.it. 
Om Sijner knechten dienft,  alsMeefter,  te  bepalen. 

Gebied  ons  uyt  Sijn'  hand  Sijn'  eigen  Wet  te  halen  >  Ezcch.10.  „. 
Sit  felver  in  't  Gerecht ,  roept  Ooit  en  Weft  voor  Hem , 
Hoort,  Hemel,  Aerde,  hoort  naeruwes  Rechters  item. 

Wel  op  dan  ,  vlugge  ziel ,  dit  zijn  des  Hemels  Wetten , 

Daer  u  de  Man  naer  't  hert  des  Heeren  op  leert  letten , 
Die  hy  nu  fprack ,  nu  fongh ,  die  hy  by  nacht  en  dagh 

Of  in  fijn  herte  droegh ,  of  voor  fijn'  oogen  fagh  ; 
Volght  fijne  {tappen  naer ,  keert  herwaerts  uw'  gedachten , 
Laet  dit  uw'  dagh-werek  zijn ,  befteed  hier  in  uw'  nachten  3 
Dencktyeder  oogenblick  verloren  overbrocht , 

Die  's  Heeren  wil  en  Wet  niet  hebbe  nagedocht ; 
Taft  in  de  wortel  vry ,  houd  nemmer  op  van  knagen » 

In  't  minfte  woord  is  meer  als  wijsheit  te  bejagen , 
De  minfte  letter  fpreeckt ,  de  flechtfte  regel  fluy  t , 
De  kleinfte  ftippel  heeft  fijn  Goddelick  beduydt . 

Wech,  deeflem  defer  Aerd',  wech,  wijsheit  van  beneden ,  ^'  +•  f¿ 
Wech,  Menfchen-mymeringh,  onredelicke  Reden , 
Wech,  Dool-hof  fonderend,  wech,  kloeckefottigheit, 

Scherpfinnige  verdriet ,  en  ydel'ydelheit. 
Ick  heb  u  langh  genoegh  geleent  mijn'  groenfte  jaren , 
Ick  hebbe  langh  genoegh  getuymelt  in  uw'  baren , 
Ick  hebbe  langh  genoegh  gewentelt  in  uw  ilijck ; 

Mijn  herte  wil  om  hoogh'  naer  't  eeuwigh'  eeüwelijck. 
Mijn'  Penne  fal  voortaen  om  's  Hemels  Waerheit  fweven. 
Stuert  hare  jonge  vlucht,  Ghy  Waerheit,  Wegh,  en  Leven , 

Beleid  haer' domme  kracht.  Soo,  heiligh,  heilighHeer, 
Soo  zy  U  overal ,  en  eewigh  danck  en  eer. 

E  X  O  D  I     XX. 

I.  Ende  God  fprack  alle  deje  vpoorden, 

Doe  't  moeyelick  gevolgh  der  Ifraëlfche  fcharen , 
Door  Zee,  door  wildernis,  en  't  vreemile  wedervaren , (-Doch 
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C  Doch  onder  's  Heeren  hand,  Die  by  haer  dagh  en  nacht 
Sorghvuldelicken  bleef,  en  felver  hiel  de  wacht} 

Exod.  ij.  :.  Behouden  was  geraeckt  tot  by  de  fchorre  Sanden , 
Daer  Sinaï  geberght  de  Wokken  fchijnt  te  vanden : 

d'Onfterffelicke  God ,  die  wijiTelick  verftond 
Hoe  verre  's  Menfchen  wil  van  Sijner  Wetten  grond 
Verfcheiden  was  en  vreemd ,  hoe  ver  het  fondigh  vallen 

Van'teerftemenfchen-paer,  Voor-oudersvan  ons  allen, 
Van  fijnen  goeden  aerd  Sijn  fchepfel  had  gebracht, 

Hoe  erffelick  verblind  't  nu  fterftelick  gedacht : 
Om  wederom  van  nieuws  Sijn  volck  aen  Hem  te  wennen , 

En  Sijn'  gerechtigheit  van  nieuws  te  leeren  kennen  > 
Slaet  neder  Sij  n  geficht ,  fend  ftemmen  en  geluy d , 

Esod.  19. 9.  Send  Donder,  Woleken  Vyer,  als  boden,  voor  Hem  uyt, 
Daelt  fchrickelick  ter  hooghd  op  Sinai  koude  toppen , 

SrV*'     Stelt  palen  voor  het  volck,  kieft  twee  beminde  koppen , 

Exod"+'t4.  Twee  Broeders  in  geflacht ,  dieSijneMajefteit 
Genaken  fonderfchrick:  Roept  overluyd',  en  feit: 

1.  Ick  ben  de  Heer  uyp  God,  die  u  uyt  Egyptenland >  uyt  den 

dienfthuyfe  geleid  hebbe. 

3 .  Gby  enjultgeene  andere  Goden  "voor  mijn  aengefich  hebben. 

Hoort,  Ifraè'l,  Ickfpreeck:  Ick  Schepper,  Heer,  en  Vader, 
Eiod.io.     Van  alle  datter  leeft  ■,  God,  Soon  en  Geeft  te  gader : 
Genet  1.16.  DewonderlickeGod,  die 't  Water  met  het  Vyer, 

Mafcii.'  19-  Die  d' Aerde  met  de  Locht  vervulle ,  dwingh  en  ftier : 
Ic^iïrl:  d'Onfterffelicke  God,  't  oneindelicke  Wefen , 
j«.  u.  i+.   Voor  allen  tijd  geweeft ,  noyt ,  nergens  uyt  gerefen : 

De  verre-fiende  God ,  Die  d'allerlaeghften  hoeck , 
Die  't  allerdiepfte  hert  doorwandel  en  dooribeck} 
De  levendige  God ,  Die  't  leven  hebb'  gegeven , 
Aen  alle  dat  ghy  fiet  in  ziel  en  lichaem  leven : 

De  fchrickelicke  God ,  Die  d'ongerechtigheit 
Belbecke,  wreeck,  enftraftotindereeuwigheit: 

Geuef  i9.    Die  folfer ,  peck ,  en  vlam  naer  mijnen  wenck  doe  hooren , 

'  Die  Sodoma  verbrand  j  Gomorrha  heb  doen  fmooren- Heb 
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Heb  fmettelick  vervuylt  Egyptens  watervloed  j  E*0d.  T. 

Heb  alles  watterfwom  doen  fterven  in  fijn  bloed }  ,1L  20' "' 
Heb  Luyfen  uy t  het  ftof der  aerde  doen  verwecken ;  Ex°d.  »• 

Heb  Vorfchen  heel  't  gebied  van  Pharao  doen  decken } 
Heb  menfchen  in  haer  huys ,  heb  beeften  op  het  veld ,  Exod^- 

Met  Hagel,  Vyer,  enSchorft,  geflagen  en  gevelt  -, 
Heb  van  het  overfchot  Sprinck-hanen  doen  verfaden }  Exod.  i». 
Heb  dicke  duyfternis  den  lande  doen  beladen  > 

Heb  d'eerilgeboren  vrucht  van  alle  dat  ick  vond  Exod.  12.»?. 
In  eenen  nacht  befocht  en  doodelickgewondt , 

Heb 't  grouwelicke  heir  van 't  boos  Egyptens  krachten ,  .     ex«i.i*. 
In  't  diepe  van  mij  n'  Zee  doen  lincken  en  verfmachten : 
En  alles,  Ifraël,  om  u  te  fien  gevrij  t 

Van  ilaverny ,  van  fpot ,  van  my- verachters  fpijt : 
De  goedertieren  God ,  Die  noy  t  en  ben  gebleken 
Mijn  voorverfekert  woord  te  hebben  overítreken  $ 
Die  alles  heb  gedaen ,  en  krachtigh  aengewendt 

Tot  voorderingh'  mijns  volcks  naer  't  langh  gewenfchte  end : 
Die  t'uwer  fekerheit  in  onbekende  Landen  ^.od-  »j» 
By  daegh  een'  Wolcke  dreef,  by  nacht  een  Vyer  deed'  branden  j 
Die  d'ongetoomde  Zee ,  Die  't  grondeloofe  nat  E*od.  14. 
Gedrooght  heb  en  gefchort  voor  uwer  voeten  pad  j  *ff" "' 2p' 
Die  uw  noods-hongeren  met  Quackelen  veriaeide  ■,  Exod.  is. 

De  drooge  Wildernis  met  Manna-dauw  befaeidej  *  -'3.14.15. 
Die ,  om  in  Raphidim  te  koelen  uwen  dorft ,  Eiod.  17.  c 
Heb  wateren  geperib  uy  t  Horebs  fteene  korft ; 

Die ,  om  uw'  ongemack  in  alles  te  verlichten ,  Exod.  17. 15. 
Heb  Amaleck ,  en  meer  voor  Jofua doen  fwichten. 
Hoort,  Ifraël,  Mijn  vo  lek,  Die  ben  ick,  Die  alleen 

Voor  uwe  Vaderen  geforght  heb  en  geftre'en , 
Dies  fultghy  My  alleen  voor  uwen  Vader  houwen ,  joa«.  37. 3. 
Voor  uwen  Heer  en  God,  op  My  alleen  betrouwen ,  jerem.17.7. 
Beminnen  My  alleen  van  gantfeher  herten  kracht :  dcm.  «.  ?. 

Mijn' eer,  Mijn'heerlickheit,  Mijn' Goddelicke  macht  Man.ii.37. 
Geen'  Goden  nefFens  My ,  geen'  fchepfelen  toefchrij vena 
Noytweinigh,  meer,  ofmeeftbedenckenofbedrijven 
In  vreughd,  in  tegenipoed ,  invrolickheit ,  in  pijn , 
Daer  in  Mijn  hooge  recht  verkortet  moge  zij  n. 

C  Der 
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Beut.  1 1.     Der  Toovenaren  hulp  en  fule  ghy  voor  Mij  n'  oogen 
1 . 1 1,  ij.    j,^  waerheirs  onderíbeck  beroepen  noch  gedoogen  j 
jom.  14.  <¡.  De  Waerheit  ben  lek  felf ;  die  verder  gaet  of  fiet , 

En  ken  ick  voor  het  Schaep  van  Mijne  Kudde  niet. 

iSam.22.    Is'tarmoed',  is'tverdriet,  is'tballinghfchap,  zijn'tplagen 
lutth.n.is.  Daer  onder  ghy  verfucht ,  My  fult  ghy  't  komen  klagen  -, 
rfai.  14.5.     Is'twereldlickgenoegh,  is'twelvaert,  weelde,  Peis, 

L1Ó4!  '5'  Daerom  ghy  zijt  begaen ,  komt  en  doet  my  den  eis : 
Efii"'s27    Is 'c Liefde,  Hoop,  Geloof,  zijn'tgeeftelickegaven , 
zacii.1.17.  Daer  naer  uw' ziele  dorft,  bidt  My,  lek  falfe  laven  j 

job"'.42i!*'  Zijt  ghy  van  hooger  af  gefoncken  tot  den  val , 
jctem.13.z4.  Seghtaltijdbinnensherts,  deHeeredoethetal : 

Zijt  ghy  van  uyt  het  flijckin  heerlickheitgerefen , 
De  Heere  neemt  en  geeft ,  de  Heere  zy  geprefen ; 

Begeeft  u  niet  tot  ruil ,  begint  uw  dagh-werek  niet , 

U  kom'  ten  linnen  in :  De  Heere  leeft ,  die  't  fiet. 

II. 

4.  Ghy  en  fult  ugeene  Beelden  noch  geen'  gelijckenijfe  maken  r 

noch  van' 't  gene  dat  boyen  in  den  Hemel  is,  noch  yan'tgene  dat 
onder  op  der  aerdenis. 

5.  Enbuyght  u  yoor  die  niet  y  noch  en  dientfeniet,  "wantick 
ben  de  Heer  e  moe  God ,  flerek  ende  yperigh ,  die  de  mijdaed  der  Va- 

deren befoeche  aen  den  kinderen  y  tot  in  het  derde  ende  nier  de  lid, 

dergener  die  my  haten. 
6.  Ende  doe  barmhertigheit  aen  y  ele  dufenden ,  der  gener  die 

my  lief  hebbenende  mijne  Geboden  houden. 

Mijn  Kudde  kent  Mijn'  Stem :  Die  heb  lek  uwe  ooren  , 
joan.  1.  is.  Geluckigh  Ifraël ,  nu  menighmael  doen  hooren  •, 
«Tim.  6.  is.  Maer  onder 's  Hemels  rond,  daer  in  Ick  lev' en  ben  , 

En  leeft  de  Menfche  niet  die  Mijn'  gedaente  kenn'  ¿ 
Dies  fult  ghy  Mijnen  naem  in  geenige  metalen , 
In  min  noch  meerder  ftof  aenveerden  te  bepalen. 

De  Son  en  ben  lek  niet  ■,  lek  hebfe  daer  geplant ; 

De  Maen  gelijck  lek  niet  -7  't  is  't  maeckièl  van  Mij  n'  hand  > 
Uyt 
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Uyt  Water,  Vyer,  ofLochtenbenickniet  te  rapen  ; 

Hoe  foud'  de  Schepper  zijn  het  gen'  Hy  heeft  gefchapen  ? 
Spreeckt,  Menfche,  wie  heeft  u  met  reden  eerft  verlicht  ? 

Spreeckt ,  Aerde ,  wie  heeft  u  gehangen  in  't  gewicht  ? 
Spreeckt,  Helle,  wie  heeft  uvan 's  Hemels  licht  gebannen? 
Spreeckt,  Hemel,  Sterren-veld ,  wie  heeft  uw  rond  gefpannen? 

Spreeckt,  Menfchelick  verftand ,  Hel,  Hemel,  Aerd'enal, 
Wat  kond  ghy  leveren  dat  My  gelijcken  fal  ?  Bfaie.  +0.1». 

Zijn  't  fteenen  fonder  ziel ,  zijn  't  blocken  fonder  leven , 
Wat  voorbeeld  fullen  die  van  's  levens  Gever  geven  ? 
Siet ,  Ifraèl ,  lek  ben  uw  Herder  en  uw  Heer, 
Groot,  machtigh  en  zeloers  van  Mijner  Knechten  eer ; 
Soo  wie  daer  onder  u  het  Goddeloos  afgrijièn 
Des  My-ontiloolen  plichts  fal  voorderen  of  prijfen , 
Soo  wie  daer  onder  u  fal  vouwen  hals  of  hand 

Voor 't  fchoonfte  dat  hy  fie  in  Water,  Locht,  of  Land, 
Dien  fal  lek  mijne  ftraf  gereckelick  doen  raken , 

Dien  fal  lek  dadelick  Mijn'  fwaere  hand  doen  fmaken  > Dien  fal  lek  in  de  ziel  doen  voelen  en  verilaen 

Hoefwaerlick  mijnen  toorn  kan  worden  wederftaen : 
lek ,  Die  der  Vaderen  te  wei-verdiende  plagen 
In  't  vierde  boofe  lid  den  Kinderen  doe  dragen ; 
lek ,  die  Mijn'  goedigheit  aen  dufend  Stammen  bind* 
Des  genen  die  Mijn  Woord  om  Mijnent  wil  bemint. 

III. 

7 .  Ghy  en  Juk  den  name  des  Hecren  twes  Gods  niet  te  Vergeefs 

vfi  lichtyaerdelick  gebruyeken.  Want  de  Beer  e  en  Jal  hem  niet  on~ 
Jchuldigh  houden  noch  ongeftraft  laten ,  die  fijnen  name  misbruyekt. 

Al  is  het  herte  Mijn ,  al  is  't  dat  My  van  binnen 
De  Reden  met  den  Wil  bekennen  en  beminnen , 

Soo  eifch  lek  doch  yet  meerby  d'ongeveinfden  grond, 
Daer  aen  Mijn'  eere  hanght ;  De  Tonge  met  den  Mond ; 
Die  fullen  Mij  nen  naem  in  wel-sesxonde  faken 

Haer  uyterlte  verlett  en  twijffel-fch eider  maken  ■,  e^c  i9.i«. 
Die  fullen  't  Jae  en  Neen  van  haer'  gerechtigheit  iai£.lLe. 
Beveften  op  den  fchrick  van  Mijn'  al-wetenheit. C  2  Daer 
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Daer  tegen  wil  lele  íláen  en  grouwelick  befoecken , 

Die  my  cp  logen-taelonwaerdelick  bevloecken : 

lm.í-!..  i5.  Ickdreige  met  den  loon  van  d'eeuwigh-lefte  Dood 
Die  haer  op  Mijnen  naem  beroepen  íbnder  nood , 

Die  't  lafterlicke  woord  der  fpotteren  aenhooren , 
En,  oock  onmachtigh ,  nieten  trachten  te  verftooren. 
Wil  emmers  Ifraël  den  name  iijnes  Gods , 

Tot  Mijner  Vyanden  verkleiningh'  fpijt  en  trots , 
Groot  maken  in  lij  n  hert  en  voor  de  Wereld  {preken , 
Stof,  oorfaeck,  tijd,  noch  plaets  en  kan  hem  niet  ontbreken  j 

Elckdael'iichfelvenin  ;  bedencke  door  wat  kracht 
d'OniienelickeZiel  in  't  Lichaem  is  gebracht , 
d'Ontaftelicke  Geeft,  't  onfterffelick bewegen , 

A  en  yeder  lid  gemeen ,  in  geen  van  all'  gelegen  j 
Aenmercke  tijd  op  tijd ,  beginne  van  den  dagh 

Die  hy  fagh  aldereerft ,  die  aldereerft  hem  fagh  -, 

Herdenck'  fijn' groene  jeughd  ,  befie  fijn' dorre  jaren , 
Wat  nu  fijn'  haeren  zijn ,  wat  doe  fijn'  krachten  waren  j 

p&i.  69. 35.  Doorloope's  Hemels  rond,  daer,  neffens  Son  en  Maen ., 
Soo  veele  wegen  fchier  als  Sterre-lichten  gaen  ; 
Aenfchouwe  's  Werelds  kloot ,  dien  twee  verfcheiden  faken » 

Gen.1.5,  ïo.  Het  Drooge  met  het  Nat ,  tot  eene  ronde  maken , 

Daer  d'Ebbe ,  daer  de  Vloed  de  Stranden  op  fij  n'  maet 
Of  klimmende  befpoelt,  offackende  verlaet : 
En  late  dan  fijn  hert  doorheen  fijn  feggen  blijeken , 

tsn.  s.  ï.     En  fegge :  Groóte  God ,  wie  iflèruws  gelijcícen  ? 
Enroepeoverluyd,  Hoort,  Goddelofen,  hoort, 

Wy  vreefen  noch  uw'  Strop ,  noch  uw  Vyer ,  noch  uw'  Moord  ¿ , 
Dit  's  onfer  aller  hoop' ,  dit  's  Ifraëls  vertrouwen , 
Het  wit  daer  op  wy  fien ,  de  grond  daer  op  wy  bouwen , 

Dit  is  Hy ,  om  wiens  naem  uw'  banden  en  uw'  pijn 
Ons'feeften,  onferoem,  ons' eerefullen  zijn. 
Dus  wil  lek;  Mij  nen  naem  in  Ifraël  fien  fweeren , 

Dus  wil  lek 't  lafter-xvoordin  lof-fangh  fien  verkeeren , 
Dus  wil  lek  Mijne  macht,  Mijn'  wijsheit  fonder  grond 
Sien  prijfen  in  't  gemoed  »  fien  voeren  in  den  mond. 

W.  8.  Ziiê 
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IV. 

8 .  Zijt gedachtig!)  des  Sabbath-daegbs  datgby  dien  heiliget. 
9 .  Ses  dagen Jultghy  arbeiden,  ende  alle  ir$e  bereken  doen. 
io.  Maer  den  jeyenflen  daghis  de  Sabbatb  des  Beeren  uypes 

Gods :  Danfultgbjgeenen  arbeid  doen ,  noch  uso  Soné  y  noch  uwe 
Dochter ,  noch  uyp  Knecht ,  noch  icsve  Dienflmaeghd ,  noch  uyo 

Vee ,  noch  de  Vreemdelinghdiein  uve  Stadt-poorten  is. 

ii.  Wantin  fes  dagen  heeft  de  Hee?'e  Hemel  ende  Aerde  ge- 
maeckt ,  ende  de  Zee  ,  ende  al  datterin  is  y  ende  byruftededenfe- 

yenften  dagh:  daerom  Jegende  de  Heer  den  Sabbath-dagh ,  ende 
heilighde  denjeben. 

Wilt  ghy  in  's  levens  loop  u  fel  ven  niet  verliefen  5 
Volght  Mijne  gangen  naer :  Wie  fal  het  Schepfelkiefen 
Voor  Stierman:  voor  beleid,  voor  lood,  voor  water-pas , 

Dan  Die  hem  heeft  gemaeckt  het  gen'  hij  nieten  was?  cemTu 
Om  uy t  een  ydel  Niet  een  Al-Om  te  verwecken  ,  l 
Om  uy t  de  duyflerheit  het  beter  Licht  te  trecken  , 

Om  alles  t'overkle'en  met  een'  gemeene  Locht,  1 1. 
Die  't  Hooge  van  het  Laegh'  voor  altijd  fcheiden  mocht', 
Om  't  Drooge  van  het  Nat  befcheidelick  t'ontkleven ,  1 1 1, 
Om  d' Aerde  vrucht  en  Zaet  gewilligh  te  doen  geven , 
Omjaer,  Maend,  Dagh  en  Üer  by  Sterren ,  SonenMaen^  jy. 

Een'  ongefeilden  loop  geftadigh  te  doen  gaen , 
Om  't  vlugge  klein-gebeent  de  Locht  te  doen  doorfnijden ,  v. 
't  Gefchubde  Zee-gediert  door  't  Water  te  doen  glijden , 
Om  't  Kruypfel  voeteloos ,  om  't  Vier-voetallerhand,  vï. 
Beid'  Elephant  en  Mier,  te  fetten  op  het  Land , 
Om  't  laetfte  Meefter-ftuck ,  het  Kort  begrip  van  allen , 
De  kleine  Wereld,  Menfch,  naer  Mijn  goed  welgevallen 
Te  fcheppen ,  als  een  Heer  die  't  al  beheerfchen  mocht' , 
Ses  dagen  heb  lek  daer  vry-willigh  in  verwrocht  j 

Den  fevenden  geruft ,  gefegent  en  geprefen ,  Cíací -•*•: 

Voor  eeuwigh  t'Mijner  eer  geheilight  heeten  wefen, 
Ses  dagen  fal  de  ipan  vah  uwen  arbeid  zijn , 
Ses  dagen  kooren  u  3  de  fevende  is  Mijn  j 

C  3 ;  v  Dien 
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Dien  fult  ghy ,  Ifraél ,  voor  Mijnen  Sabbath  kennen , 

Daer  fult  ghy  uwen  Soon ,  uw'  Dochter  aen  gewennen , 
Uwaf-gefloofde Vee,  uw'Dienaer,  Man  of  Meid, 
Den  vreemdelingh  daer  by  die  t'uwent  binnen  leit, 
Dien  fult  ghy  aen  Mijn  Woord ,  aen  Loffangh  en  Gebeden } 
In  Mijnen  naem  vergaert ,  Gods-dienftelick  berieden ; 

Verfetten  's  Werelds  forgh' ,  begeerlickheit  en  luit , 
Verheffen  't  trage  hert  naer  d'onbepaelde  ruft, 

Efai.  66.  i  j.  Naer  't  Sabbath  Tonder  end ;  den  genen  toegefchreven , 
Die  't  Sabbath  haers  gemoeds  Mij  n'goedheit  overgeven , Die  van  het  booiè  werck  in  rulle  leggen  itil , 

En  maken  Mijnen  Geeft  den  meefter  van  haer'  wil. 

ix.  Ghy  Juk  uw' Vader  ende  trice  Moeder  eer  en,  op  dat  ghy 
lange  ley  et  op  der  Aerden ,  ende  dat  betu  veel  gae  in  den  lande  dat 
u  de  Heere  God  geven  Jal. 

íir'iVt         '£  Weerfpannige  gemoed  en  fal  lek  noy  t  verdragen , 
Dcm.  u.  27-  In  't  facht ,  gehoorfaem  hert  is  alle  Mijn  behagen  ,• 

Gehoorfaem  fult  ghy  zijn  den  Wille ,  Keur  en  Wet 
Van  dieick  over  u  als  Hoofden  hebgefett : 
Den  Vader  die  u  heeft  beid'  Lichaeni  ende  Leven 
Door  Mijner  handen  kracht  veroorfaeckt  en  gegeven , 
De  Moeder  die  u  heeft  gedragen  en  bekrocht, 
In  levens-nood  gebaert,  in  forgen  opgebrocht> 
Plicht ,  eerbied  en  ontfaghfult  ghy  haer  beide  thoonen . 

Hunn' liefde  t'aller  tijd  beleefdelick  beloonenj 
In  band  en  ballinghfchap,  inoverlaft  en  pijn 
Sult  ghy  haer  eerfte  trooil ,  en  laetfte  hulpe zijn : 

Den  avond  hares  tijds ,  hunn'  fwaere  lefte  dagen 
Sal  hun  uw'  morgen-Son  ten  blijdften  helpen  dragen : 
S  wijght  nederigh ,  en  lijdt ,  ftraft  hare  woorden  niet , 
In  recht  of  ongelijck  buyght  onder  haer  gebied. 
Der  Landen  Overheid  en  Wereldlicke  machten , 

Sal  uwer  yeder een  voor  Mijn'  Gefanten  achten  -, 
■  Sy  fitten  op  den  ftoel  die  lek  haer  heb  geftelt , 
Haer  Menichelick  gebied  is  Goddelick  geweld , 

Rom. 
liet. 1.15,14 

Tk.j. 

Des 
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Des  Vaders  in  fijn  Huys,  desKonings  in  fijn' Landen.  Exod.  1M9. 
De  Weteen  zijn  mijn  Woord,  dePrincen  zijn  mijn'  handen :         aöoY.V 
Begeeft u  onder  haer  (doch  redelickj  ontfagh ,  fffi17.H1»». 

Teloone  fult  ghy  fien  een'  langen  levens  dagh , 
Te  loone  vol  gelucks  de  voor-beloofde  Kuilen 

Van  't  rijckeChanaan  befitten  en  beruften , 
Te  loone  t'aller  end  onendelick  verheught 
In'tHemelfchChanaan,  denoyt  begrepen  vreughd. 

VI. 
13.  Ghy  en  fult  niet  dooden. 

Leeft  in  een'  even  ruft  met  even  Vriend  en  Naeften ,  1  cor.  u, 
Verftout  u  niet  fijn'  dood  ontijdelick  te  haeften  > 
't  Is  Mijn'gelijckenis,  Mijn  maeckfel  en  Mijn  beeld , Die  van  u  noch  in  ziel  noch  lichaem  niet  en  fcheelt : 

Schendt  Mijne  wereken  niet :  Mijn' gramfchap  fal  beftorten 
Die  't  minile  menfehen  lid  fal  fchaden  of  verkorten. 
Uw  eigen  vleefch  en  bloed  behoort  My  eigen  toe , 

Staet  My  uw  leven  aen,  wat  zijt  ghy  't  felver  moe  ? Ick  ftelle  ftervens  uer ,  Wie  falfe  niet  verbeiden  ? 
Ick  voege  Ziel  en  Lijf,  Wie  falfe  derven  fcheiden  ? 

Sal  Ick  een'  druppel  bloeds  ter  aerde  fien  geraeckt 
In  fpijten  weder-wil  van  Die  hem  heb  gemaeckt  ?  Rom.  is .iS 

W"ee  allen  die  de  hand  aen  Mijne  rechten  ftcken  >  « ^jjf Uwoníchuld,  Ifraël,  fallck,  of  niemand,  wreken. 

My  komt  de  wrake  toe :  Wee  die  fijn'  Broeder  flaet , 
Of  met  de  tonge  quetft ,  of  metter  herten  haet. 

VII. 

14.  Ghy  en  fult  niet  Echtbreken. 

Elck  voege  maet  en  ftaet  naer  fijn'  ontfangen'  krachten  5  ,  Cor.77) , 
Die  fijn5  genegentheit  kan  dwingende  verachten , 
In  woord  en  wereken  kuyfch ,  van  herten  onbefmetü , 

Onthoude  fijne  jeughd  van  't  Huwelickfe  bed , 
Vee  Ib  terl  orinen  My  de  kommerloofe finnen  ,  Cor.  7. 
Daii  't  iiuys-Dcforghde  hert  believen  en  beminnen.  M  v>il- Die 
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i  -cm. ?.  9.    Die  niet  ontgaen  en  kan  den  moeyelicken  brand 
jm:  s.V-       Van  :'ü  ibndigh  luftcn-vyer ,  getrooft'  fich  in  den  band , 

Bepale  fijnen  luit ,  verplichte  fijn  begeeren , 

Sijn'  ziele  te  geval ,  en  Mijn  Gebod  ter  eeren. 
Dit  's  d'eeuwig h-echte  knoop ,  't  onbrekelick  verbond , 

een.  i.        In  Mijnen  naem  begoft ,  in  Mijne  Wet  gegrondt : 
Vervloecket  zy  de  Man  die  felver  fijn  gedachten 
In  fijnes  Maeften  bed  oneerlick  laec  vernachten ; 

Vervloecket  zy  de  Vrouw  die  haren  Kamer-raed 
Den  miniten  oogen-lonck  in  Overipel  onflact. 

VIII. 

15.   Ghyen  Jultniet  fleïen.    ■ 

Laet  yeder  van  de  vrucht  van  fijn'  befweette  jaren 
PÚ.I..04..      Hetongemocytbefit,  en  vredelick  bewaren, 
noy.  \o.  2:.  Der  Menfchen  raeckter  geen  aen  have  by  geval , 

Van  Mijn'  rijck-milde  hand ,  van  boven  komt  het  al : 
Die 't  fijnen  Broeder  neemt,  heeft  My  voor  eerft  beftölen  : 
Noyt  bleve  dievery  voor  Mijn  geficht  verholen ; 

Wacht,  ilrooper  op  het  veld,  wacht,  Rooveronder'triet, 
Ontgaet  des  Rechters  hand ,  Mijn  oogh  ontloopt  ghy  niet  > 

luc.  s.  3  s.    Wacht ,  vrecke  Woecker-dief ,  die  op  't  oneerlick  fchrapen 
Exod!iJ:S.  By  dage  niet  en  ruft,  by  nacht  vergeet  teilapen: 

Eilii'jY.  £  Wacht,  Schattercn  Mijns  volcks,  die  van  der  armen  bloed luc.  3.  i3.    Onmenfchelick  verfaedt  uws  herten  overvloed  : 

lek  houde  rekeningh'  van  al  dat  boos  bedrijven , 
Dat  fal  ick  t'fijner  tijd  voor  Mijn  Gericht  befchrij  ven , 
En  Mijn'  lanckmoedigheit ,  Mijn  Goddelick  verdragh 
Vergelden  met  den  fchrick  van  lbo  veel  fwaerer  ilagh. 

IX. 

16.  Ghy  en  Juk  geene  T>¿i!Jche  giïuygeniffe  jpreken  tegen  ¡wen 
Naeften. 

Onwaerheit,  achter-hoon,  twee-duydelicke woorden 
Zijn  grou welen  voor  My ,  en  geeftelicke  moorden , 

En  meer  als  Dievery  :  Wie  quetft  lijn'  Broeder  meer , 
Of  die  hem  neemt  fijn  s;oed ,  of  die  hem  ileelt  fij  n'  eer  ? 

't  Veel- 

Luc.  3.  i+' 
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't  Veelvoudigh  Tongenblad  en  heb  lek  fonder  reden 
Veel  korter  niet  getoomt  dan  's  lichaems  ander'  leden  -, 
Meeft  alle  zij  ngepaert,  ditftaetermaeralleen, 
Gewortelt  in  het  vleefch ,  befloten  in  het  been. 

Wel  hem  die  fonder  leed  van  Vrienden  en  Gebueren  «n  i+i.'}V 
Soo  forgelicken  lid  kan  dwingen  en  beftueren  > 

Die  liever  's  naeften  fchand'  al  fwijgende  bedeckt 
Dan  y  emands  goeden  naem  al  liegende  bevleckt; 
Dien  vrienden,noch  gefchenck,noch  vrees,noch  hoop  en  buygen, 
Om  tegen  fijn  gemoed  bedriegelick  te  tuygen. 

Schouwt  logen-tael ,  Mijn  Volck,  ter  liefde  van  uw' God,  EPheC*  Zf' 

Die  d'achterklapper  hoont ,  den  logenaer  befpott. 

X. 
17.  <jhy  enfult  niet  begeeren  uwes  Naeften  Huys.  Qhy  enfult 

niet  begeeren  uves  Naeften  Wijf,  noch  fijnen  Knecht ,  noch  fijn 

Dienftmacghd,  noch  fijnen  Ojfe,  noch  fijnen  Ezfl,  noch  eenighdingh 
dat  iw>  Naefte  heeft. 

Schijnheiligli'  masker-deughd  en  ial  My  niet  bedriegen  ,  rai.  u?.  i. 
Voor  My  en  kan  de  mond  het  herte  niet  beliegen  -, 
lek  worde  met  den  thoon  van  buyten  nietgepaeit,  m**.».  »0. 

Daer  't  herte  herwaerts  treckt ,  en  't  ooge  derwaerrs  draeic. 
Laet  niemand  op  den  glimp  van  buyten-wercken  ruften ,  p,ov-  •*«  '• 
lek  wachte  Wil  noch  daed ,  lek  ftraf  de  boofe  Luften: 

Wie  's  anders  Huys  of  Beeft ,  uy  t  gierigheit  beweeght , 
Bedecktelick  verwenfcht ,  heeft  Dievery  gepleeght : 

Wie  fijn'  begeerlickheit  in  't  minfte  heeft  begeven  Matth.  ;.is. 
Tot  's  Naeften  Wijf  of  Maeghd ,  heeft  O  verfpel  bedreven : 
Wie  om  fijns  Broeders  dood ,  onredelick  verftoort , 

Tot  fijner  wrake  hoopt ,  is  fchuldigh  aen  een'  moord.  Matth. $.  u. 
Swicht ,  vleefchelick  vernuft ,  Mijn  wil  zy  uwe  reden  •,  ,  sm.%  8. 

Wie  wilder  tegen  ftaen  ?  wie  ifler  om  t'onvreden  ?  rfii.ns.137- 
Wie  roepter  mijn  Gebod  voor  't  menfchelick  Gerecht  ? 
Ick,  de  Rechtveerdige ,  lek,  Ifraèl,  Ickfegh't. 

Jae ,  Heere,  't  is  Uw  Woord }  't  zijn  Uw'  befchreven  Wetten , 
J ) ter  naer  wy  Wil  en  daed  verbonden  zij  n  te  fetten  •, 

D  Daer 
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Deut.17.ii.  Daervan  hetminilepunftonachtfaemlickgefaelr; 
Matth.5.  i9.  d'Onfterffelicke  dood  rechcvaerdelick  behaek. 
Gai  5.io.    j)acl-  door  de  fwacke  ziel  in  een  van  all'  gevallen , 

p&i  1 5o.  3.  In  U  w'  gerechtigheit  ftnf-ichuldigh  is  van  allen. 
gmS'i!'     Maer  luie  Ghy  dus  en  dus  te  rechte  met  onsgaen , 
EG'hd"' 3  r'    ̂ aer  lS  n>" '  groote  God ,  die  voor  U  fal  beftaen  ? 
coi.  3.  ■<=.    Waer  't  Schepfei  Uwer  handopd'eerlte  leeft  gebleven  },   . 
poTi*"!**..4"  En  hadden  wy  U,  Heer,  moctwilligh  niet  begeven, 
Rom.'j2.'  to.  Wy  dorften  opwaest  fien :  Daer  waren  krachten  toen 
Rom.  7.  23.  Om  Uw  Gebod  doorU  in  alles  te  voldoen. 

ïPct.'i.^.  '  Nu  light  dat  groóte  Licht,  die  En  gel-lijcke  gaven 
Door  eenenin  ons  al  erfibndelick  begraven  ■> 
Nu  iffer  van  den  Menfch  ter  wereld  geen  vermaen 

Die  't  goede  kan ,  hoe  doen  ?  ja  dencken ,  ja  verilaen . 
Self,  Heere,  daer  Ghy  werekt,  daer  Ghy  het  nieuwe  leven- 

In  't  wederfchapen  hert  van  nieuws  beitaet  te  geven , 
Yaltflrijd  entegeniland,  door  een' verfcheiden  Wet 
Die  tegen  d'Uwe  (lelt  haer  mogelick  belet. 

Waer  zijn  ons'  Vruchten  dan  ?  Waer  zijn  ons'  Offerhanden  ? 
Wat  fal  een'  lege  hand  op  Uwen  Altaer  branden  > 
Wat  fal  hy  offeren  lijn'  Schepper  te  geval 
Die  alles  fchuldigh  is  r  en  nieten  heeftmetal? 
Dus  komen  wy  van  U,  GenadighEifcher,  halen 
Soo  veel  Ghy  van  ons  eifcht ;  De  middel  om  betalen 

Van  dien  wy  fchuldigh  zijn :  Sietons'  ellenden  aen 
Hom.  +.15-  Jn  Syn'  onnofel'wond',  Die  voor  ons  heeft  voldaen  •? 
Hebr.9-  «»■  LaetSijn'onfchuldigheitvooronfefchuldenfpreken; 
1  cor.  1. 19.  Laet  Uwes torens  ilagh  op  Sijn'  verdienden  breken , 

Laet  fijn'  geleende  fïraf  en  onverdiende  pijn 
Op  Uwen  Altaer  eens  ons  vollen  offer  zijn. 

Soo  fal  Uw'  goedigheit  om  hoogh ,  om  laege  wefen 
In  eeuwen  eeuwigheit  geheilight  en  gepref en , 

Soo  Uw'  gerechtigheit  den  Volckeren  bekent :, 
d'Een'  onuytfprekelick,  en  d'ander  fonder 

END. 
\Cort 
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1  Cor.  3. 19. 

Sapientia  mundi  hujus  ftukitia  eft  apud  Deum. 
C  edite  Terrarum  datada  moder  amina  Leges , 
O  ccidat  ad  Solem  Cynthia  vejlra  meum : 

N  avigat  ad  patrio  defixum  Sydus  Olympo    ■ 
S  ie  etiam  mentis  quaffa  carina  mex. 
T  ollor ;  ave  Tellus ,  /aperas  libet  ir  e  per  auras : 
A  nnue ,  Calor  um  Recfor ,  &  affcr  opem. 
N  itimur  in  vanos  ,  nifi  Te  prxeunte ,  labores ; 
T  ende manum, per Jló;  tone,  relabor  item. 
E  rige  Divino  trepidamjufjlamine  mentem , 
R  ejlat  in  auxilióles  rediviva  Tuo. 

D'UYTLANDIGE     HERDER. 
Agn  den  Ueere 

DAN    IEL         HEINS, 

Ove r  bet  Belegb  en  Ontfet  van  Bergen  op  Zoom. 

A  EndeblanckeBritterftranden, 

■*■*  Daer  de  Son  ten  Zuyden  blaeckt , 
Daer  de  vlacke  Vlaender-landen 

Eertijds  lagen  aengehaeckt , 
(Kan  de  giffingh  overwegen 
Van  de  leeper  letter-lien , 
Die  van  voor  den  grooten  Regen 
In  de  Werelds  wiege  fien} 

Onder  aen  die  krijtte  rotten , 
Die  den  heeten  water-draf 

Van  de  Noorder  golven  trotièn 
En  haer  filtigh  op  en  af, 
En  haer  lochte  vochte  fprongen , 

En  haer'  kabbelend'  geweld, 
Lagh  een  Hollandfch  Herder-jongen 
Droeffelick  ter  neer  gevelt 

D"
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'tjeughden-pack  van  minne-perten 
Had  fijn' Ziele  niet  geláen, 
Onder  dufend  jonge  herten. 
Had  hy  altijd  vry  gegaen , 

En  't  oogh  was  noch  ongefchapen 
(Emmers  noch  te  vinden  was  't} 
Daer  hem  't  fijn'  aen  fou  vergapen 
Eer  't  den  Hemel  hadd'  gepaft. 
Scherper  oorfaeck  dan  genuchten  5 
Dan  vermakelick  verdriet, 
Kapte  fijnen  aêm  in  fuchten ,. 

Smolt  fijn'  oogen  in  een'  vliet : 
Die  de  weeld'  haer'  tranen  leenen 

Proncken  garen  met  haer'  pijn , 
't  Is  quaed  mallen  en  met  eenen 
Stille-fwijgens  droeve  zijn. 

Klachten  van  verijlde  koppen . 
Stenens  kunft ,  verweende  fangh , 
Tranen  van  gemaeckte  droppen 

Soecken  allefins  't  gedrangh : 
Hy  was  rijckelick  te  vreden 
Met  de  tuygen  die  hy  vond , 

Van  fijn'ongeveinfde  reden  ,. 
Son  en  Hemel ,  Zee  en  Grond. 

Ebbe ,  feid'  hy  ('t  gingh  van  ebbe) 
Dubbel-daeghfe  water-beurt  , 
Die  ick  lief  en  liever  hebbe 

Om  de  kielen  die  ghy  beurt 
Met  de  Weftelicke  vlagen 
Naer  de  deuren  van  den  Rhijn , 
Die  nu  iesmael  feftigh  dagen 
Mij  n  es  on  bevaren  zijn  j 

Als  ghy  daer  mijn'  overburen 
Naefte  reis  genaken  fult , 
En  haerbancken  overfchuren 

Die  de  drooghte  nu  vermuit  ,.. 
Seghc 
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Seght  hun ,  Ebb',  op  mijn  bevelen , 
Hoe  'c  haer  ballingh-borgergaet, 
Hoed'er  in  fijn'  vochte  fchelen 
Stadigh  't  volle  ipringh-Tij  ftaet : 

Hoe  fijn' forgen,  altijd  wacker, 
Hoefijn'fuchten,  altijd  vers, 
's  Vaderlands  bebloeiden  acker 
Overwandelen  van  verrs ; 

Hoe  fijn'  rufteloofe  nachten- 
Mij  meringen  fonder  end , 
Knoopen  zijn  van  werr-gedachten 
Schilderijen  van  ellend : 

Hoe  de  Son  hem  dunckt  te  grijfen 

Die  van  over  't  Schelde  komt , 
Met  gevaren  en  afgrijfèn 
Droeffelicken  overmomt ; 
Hoe  hy  in  haer  wolckigh  weien 
Op  hetZuydfte  van  den  dagh 

All'  de  grouwelen  kan  lefen 
Die  fy  rijfende  befagh  •, 
Hoe  de  Donder ,  hoe  het  Weerlichr , 

Daer  fij  n  Vader-erf  af  beeft , 
Daer  hy  over  Zee  ter  neer  light, 

In  fijn'  herflênen  herleeft : 
Hoe  hy  al  de  eere-graven 
Met  fijn'  tranen  overtelt> 
Hoe  fijn'  ziele  wordt  begraven 
Daer  een  borger  wordt  gevelt. 

Seght  hun.  Ebbe.  Maer  de  platen 
Lagen  meeft  te  Zeewaert  bliek  j 
Soo  befnoeiden  hy  fijn  praten 
Met  een  opgekropte  fnick  > 

't  Snicken  broght  hem  weer  aen  't  íleenen  ? 
Dat  hy  weer  betranen  raoft, 
Soo  voleinden  hy  met  weenen 
Die  met  fchreyen  had  begoft. 

D  $:  Doen 
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Doen  hem  't  redelick  befchamen 
Achterhaelden  onbedacht , 
En  het  mannelick  betamen 

In  bedencken  had  gebracht , 

Viel  hy  fchielick  aen  't  beduchten, 
Aen  't  belichten  langhs  het  gras , 
Offer  van  fijn  vrouwigh  fuchten 

Geen  getuygh'  om  her  en  was. 
Eenigheit ,  had  alle  paden 
Allom  dubbel  veil  beiètt , 
Stilte  doock  in  tack  en  bladen  . 

All'  de  winden  in  haer  bed : 
Die  dry  vredige  gefellen 
Die  hy  vond  en  niet  en  fagh 

Porden  hem  aen  't  overfpellen 
Van  fijn  onvollendt  beklagh. 

Over  fijn' gekruyftekuyten 
Lagh  fijn'Hacghfche'  Herder-tromp* 
Sijn'  volmaecktheit  van  geluyten , 
Sijn'  beruchte  rammel  romp , 
Sijn'  befpraeckte fchapen  darmen, 
Sijn'  van  ouds  verechte  bruyd , 
Sijn  behaegelickft  omarmen , 

Sijn  beval,  fijn  boel,  fijn'Luyt. 

Speel-genoot,  mijn  foet bekommer, 

("Sprack  hy  't  doove  klinck-hout  aen} Die  met  my  in  Son  en  lommer 

Soo  veel'  gangen  hebt  fien  gaen  , 
Soo  veel'  hielen  hebt  fien  lichten 

Daer  men  op  uw'  maten  iprongh , 
Moo-'lick  fnaren  hebt  fíen  íVichten 

Daer  ick  door  uw'  ribben  ibngh  : 
Doet  die  vrolickheit  vertragen , 
Kleedt  die  toonen  in  den  rouw , 

Tempertfe  met  lange  Hagen 
Soo  ick  voor  met  fuchten  houw ; 

't  Zijn 
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'tZijndekonftelickegrillen , 
't  Zijn  de  krabbel-grepen  niee ,. 
Die  my  luft  te  fien  bedrillen , 

*k  Vérgh  u  heel  een  ander  lied. 

Hebben  oyt  mijn' drooge  longen, 
Heeft  mijn  fchraie  gorgel  oyt 
Hemel-y  verigh  ontfprongen 

En  uw'  'hulp  te  baet  genoy  t , Om  den  Schepper  aller  welen 
Jn  fijn  dreigende  gerecht 
Met  het  fmeecken  te  belefen 

Van  fijn  Herder-Koningh- knecht :. 
O  !  beleidt  noch  nu  de  fchichten 

Die  ick  derwaert  fteig'ren  doe : 
Vleugelt  mijn' ontleende  Duchten  3 
Swiertletotde  Vicrlchaertoe 

Daer  het  zicl-berouwigh  kannen 
Noy  t  vergeefs  en  wierd  geftort , 
Daer  het  loon-recht  en  't  erbarmen 
Ponds-gelijck  gemeten  wordt. ■ 

Mog'lick  of  wy  't  oore  boorden 
Dat  den  uytgeperiten  fangh 
Van  de  ballingh-harpers  hoorden 
Daer  fy  onder  vyandsdwangh 
Aen  den  Babylonichen  oever 
Trage  fnaren  deden  gaen , 
Hoe  be  va  likker  hoe  droever  3 

Op  den  drop  van  Zions  traen . 

Mog'lick  of  die  groóte  Goedheit 
Dat  oneindigh  Over-al  , 

Dien  mijn'  ziele  voor  de  voet  lek ,  I 
Sijngenadigh  wei-geval 
Quam  te  willen  laten  dalen 

Op  fijn'  waerdelooilen  Worm- 
En  mijn'  treurigh  te  beilralerv 
Door  fijn'  heecften  toren-ílonn  s 

3! 

- 

j 

-    I     ;  • 

Q  * 

■ 
■ 

Mog'lick 
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Mog'lickof  't  dien  Eewigh-trouwen 
Sijner  kudde  heugen  mocht, 

i swn-i+ic  En  der  geeilelingh  berouwen 

Die  fe  t'onder  heeft  gebrocht , 

Mog'lick  of  hy  langer 't  ftorten 
Sijner  weefen  niet  en  droegh , 

ibw.  En  lijn'  lemmer  quam  te fchorten 
Metten  vre'-roep ,  'Tis  genoegh. 

Luyitertdan  bewogen  wol  eken 
{Met  ontfehorden  hy  lijn  keel 
Om  fijn  handen  te  vertolcken} 

Naer  mijn  waterigh  gequeel  ■, 

'k  Tap  het  uyt  veel  dieper'  gronden 
Dan  van  onder  tongh  en  tand, 

't  Zijn  de  wiecken  uyt  de  wonden 

Van  mijn  zeerig'h  Vaderland. 

Hdcejl  conjolatio  mea  in  affliclionibus  meis,  pfallendi  argumenta 

ejfe  mihi  fatuta  tita,  in  loco peregrínatiwum  mearum,  Pfal.ns>. 
Sltl  LXXIX. 

I. 

LT  Oe lijdelickerleed voltraenden onieoogen , 

*  -*  Doe 's  Werelds  blinder  deel  lijn  bijtende  gebas 
'?""'"■  Op  fijns  gelijcken  fleet ,  en 't  menfchelick  medoogen 

V.mpTrtfZ'  Het  forgeloos  verdriet  van  onfe  zielen  was  > 
"7-ToZ'runt      *  Hoe  fmettelicker  ftnert  verettert  nu  de  leden 
TmphmfM-  Van  dijn' gefalfde,  Heer;  nu  die  gefpreide  wolek 
}Dij}o(Mr'u»t  Dijn'erve,  Dijnbeiit,  Dijn  lot,  Dijn' eigenheden 
SSÜX  Verftolpct  met  een'  Zee  van  Mis-geloovigh  Vokk ! 

D,d,runt       *  ̂*Jn  Heiligh Heilighfte ,  Dijn'  Heiligheits vertooning, 
auuvrfin».  Dijn  Zielen-ofter-huys  leght  op  en  over-fmett 

XSw  Van  hare  grouwelen  :  '  Dij  n  uy  tverkoren  wooning , 
adi,  <*,mm  j)jjn  Hooftftadt ,  ileen  op  fteen  te  morfelen  verplett. 
scrum ,   .;uci  J  *  .  •  •        i 

hmZr,„„ie        ♦  De  wrakeloofe  moord  van  Dijne  Dienaer-vrinden 

fcluZ"  "  Verflaet  den  heeten  dorft  van  hare  wreedtheitniet  > 
s  IfljmM  ̂ y  werpenfe  ter  proy  den  vogelen  te  Hinden , 

/""?""""■ •-  En  Dijn'  begunftighdeden  Dieren  te  geniet. 

"Zma-:*        *  De  bloed  en  etter-beeck ,  getapt  uyt  hare  wonden , 
m*"n^'.~   S  troom  t  om  de  vefti  n  gen ,  als  wa.er  'i  een  water-runn ., mfifcbrtt,  En 
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En  ondei*  allen  een  en  wordcer  niet  gevonden 
Die  hun  het  laetlle  bed  van  onder  aerdcn  gunn'. 

I  Wy .,  wy  wel  eer  Dijn'  roem ,  wy  leden  Dijncr  eeren , 
Wy  fitten  fpottelick  den  fchimpercn  te  praet, 

2  Wy  zijn  der  buren  jock ,  en  waer  wy  't  voorhoofd  keeren , 
Wy  ilen ,  wy  hooren  niet  dan  vingeringh  en  fmaed. 

3  Hoe  lang, geftoorde  God,  hoe  lang  verachtiï  Du'tfchreewen 
4  Van  Dijner  kind'ren  onuytfchreewelick  ellend  ? 
BewaertftDu  dijne  toorn  vooralier  eewen  ecwen , 

En  vlamt  Dijn  y  ver-vyer  van  nu  af  fondcr  end  ? 
5  Laet  liever  defe  Brand  de  Volckeren  verilindcn 

Die  Dijn'  almachtigheit  al  il  ende  niet  en  lien , 
Die  aen  Dij  n'  wille-keur  haer'  willen  niet  en  binden , 
6  En  d'eere  Dijncs  nacms  haer' plichten  niet  en  biên . 

i  Soo  hebben  fy  verdient,  met  Jacobs  ?.chter-erven , 

Trots  Dijn'bekommeringh,  te  lm  eken  in  verdriet, 
Met  fijne  wooningen  ten  gronde  te  verderven , 

Met  fijn'  befittingen  t'on-timmeren  tot  niet. 

8  Laet  Dijn' gedachtenis  Dijn'  wraeck  niet  vergclijcken 
Met  onfer  Vaderen  mifdadige  wei-eer , 

9  Maer  Dijn'  barmhertigheit  voorkomen  ons  befwijeken ; 
10  Ons'  krachten  leggen  doch  wanhopelick  ter  neer. 

II  O  onfer faligheits  hoop,  heul  en  Heiland,  Heere, 

Reickons  Dijn' handen  hulp  in  defen  harden  ftuyc, 
Wy  hebbenfe  verbeurt ,  maer ,  om  Dijns  names  ccre , 

Wafch  ons  het  fwarte  yuyl  van  overtreedingh  uyt. 

J  l  Waeromme  foudfr  Du  ons  de  fmactheid  laten  dragen 
Van  de  verfmaderen  van  Dij  en  dijn  Gebod , 

15  En  waerom  ongeitraft  ons  laten'  achter-vragen , Waer  is  haer  toevlucht  nu  en  waer  is  nu  haer  God  ? 

I+  Laet  fulcke  lafteraers  Dijn  Al-Om-ziui  ontmoeten 
In  Dijnc  wraeckste-recht-beltedevinnighcit, 

1 5  Soo  dat  fy  voor  het  bloed  in  ons  gefichte  boeten 
Dat  Dijner  dienaren  door  hun  vergoten  leit. 

16  Laet  der  gevangenen  verfuchten  uyt  haer'  banden 
Tot  voor  Dijn  aengelicht  door  Wolck  en  Hemel  ilaen  } 

E 

:     '.  i  wan  el  Detu  ifienan  ? 

14  Innottfcat  in  tflit gtnnbué  anteoeu'os  wfíres  a 
l  i  V  l;  teut  fÁngintití  flrvcruh)  íuorum 

XL 

x$  Vervtn  i  HtAmgemitusvinSii 

IV. i  Stimtts  op- 
treinta  vtcinii 

nofiru. 

Z  Swrtd  & 

i.tor.t  ' 

bus  na. 

V. 

Jehova* 

4  tntfeerii  in 
«fcm;;vr  ?  *r- 

deiit  vehn  «- trut, 

VI. 

í  EjfuntU  *.- 
jtum  ruttm  m ea*  gentes  qtt£ 
r§n  j¿tiojcuttt 

te , 

6  Et  fuperrs. 
fiij  efHitJiometê 
tuum  r.or.  t/i' 

vacant. VIL 

7  Mam  eotu 

fumptor  cen- fiir/ifttjahakn- Lum  ,  ¿r  habi- tacuïum  ejtu 

dsfila  vcrunt. VIII. 

.    S  Ni  recer- deru  ad  ver  fut 

tíos  iniquitatet 

pTicedentmm temptrum  : 

p  Fefiinantts 
pr  ¿venían  t tíos  miferüiio- 

Hffj  t:t±. lo  Nd»;  *f- ttnuatt  fumui 

vaidè, 

IX. 

it  %Attxi'iare 
nobu  Deus  fit- 
'xtt>nt>j}r£pro. 

vtet  bênertm 

twninii  tui:  i> 

etipe  nus,  ex- 
piatitnwmeue jac  de  Mi i  atu 
vtftrii  propter nomen  tuum. 

X. 

llCurdilhi* 

'LaCt  rteffinlifi* 

gtntts, 
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i  Tnnugm.  '  Laet  Dijncn  grooten  arm  behouden  en  omhanden  i 

\u»ifl.«"™n-  ̂ lQ °P ^en dorpel-trê van doods-verhuyfen ftaen. 
fúftnt  ?«i         *  Tel  onfe  buren  toe  de  feven  voud  vergeldingh ' 

«Tr/T  '    r  Van 'tgeen fy  ons,  Heer,  oit hebben  aengedaen ; 

iTuddicrp  i  Vulhundefchoodenopmetall'deíelvefcheldingh vio»»  nojiru  D¡e  Dijne  heiligheir.  van  hun  heeft  uytgeftaen. 
numipfy»m.      +  Enwy,  Dijn  eigen  volck ,  de  kudde  Drjner  weiden  >- 

¿■°mip%»m  Wy  fullen  Dijnen  naem  de  Wereld  maken  kond : 
?a/w*T"'  5  Ter  eewen  eewigheit  Dijn  roem-gerucht  verbreiden 

'  xi  1 1.     En  ftadigh  leven  doen  in  kinders-kindren  mond. 4  Et  noipa- 
pulwtttuá,  &grtx  pajlmtui ,  celetrabimxí  te  ¡n  ftcu'Hm.  $  ín  quamque  gfTitraticnem  enarralirrtm  huderntuam. 

Op  hetuytterft  overfnaren 

Van  fíjn  heiligh-droevelied 
Docht  hem  (wat  gedaente  baren 
Omgeroerde  herflens  niet  ?_) 
Dat  den  Hemel  witter  lachte , 
Dat  de  Son,  dieklarer  fcheen, 

Ongehoópter  maren  brachte 

Dan  fijn  wielen  langh  bere'en. 

Spreeckt ,  beleefde  al- verwarmer  , 

Riep  hy  't  fnelle-dagh-oogh  toe, 
Trooft  een'  troofteloofen  karmer ; 
Ifler  trooft  ?  en  waer  ?  en  hoe  ? 

Hoe ,  en  waer ,  en  offer  trooft  was, 
Geen  en  werd  hem  kond  gedaen ; 

Jt  Licht ,  dat  fchier  in  't  o  ver-Ooft  was , 

Weigerden  hem  't  ftille  ftáen. 
Dusvolvreefens,  vol  genoegens, 
Volbeduchtens,  volbefluyts, 
Vol verdeelens ,  volvervoegens, 
Vol  bedaerens ,  vol  gemuy ts , 

Schongel-vlotigh  van  gemoede, 
Trad  hy  armen  Herder-guy t , 

Soo  hy  naer  fijn'  mackers  fpoedde  ¡ 
Ruggelingh  te  veldwaerd  uyt. 

Grooten 
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Grooten  Heins,  mijnhooghft verwond'ren , 
Soet  befitter  van  mij  n  her  t , 

Die  't  van  bijs  hebt  hooren  dond'ren , 
En  de  dreuningh  uy  t  geherdt 

Van  uw' aengerandde  buren , 
Als  het  Spaenfchefolfer-fchutt 
Tfamen  hunn'  bedoodde  muren 
En  uw'  bolfters  heeft  gefchudt : 
Oordeelt,  wat  ver haefte  brieven 
Defe  Voerman  had  gelaên  , 
Die  hem  tot  des  Knechts  gerieven 
Konden  weeren  te  verftaen  : 

Was  bet  dat  hem  't  hert  herluiten 

En  fijn'  poften  dubb'len  hiet 
Nae  de  Lauwer-waerde  kuilen  . 

Die  hy  's  m  ergens  achter  liet  ? 

Of  verijlden  hy  fijn'  ilralen 
Nae  de  Wefter  ilapens  uer , 
Om  fijn  boden-brood  te  halen 
By  der  Mooren  o  ver-B  uer , 

Om  hem  't  niewste  gaen  verkonden     • 
Van  de  vtoomgeberghde  Stadt , 
Hoe  fijn  heir  met  neus  en  monden 
Hare  wallen  had  gevatt  ? 

Of  foud'  yemand derven  raden 
Op  't  verhitten  van  fijn  as , 
Op  't  vcrfchem'ren  van  fijn'  raden 
Datter  kans  van  weddingh  was , 
Dat  hem  winnens-luft  te  luchter 
Over  vier-voet  dede  vlien , 

Om  een'  Genoueefchen  vluchter 
Vliedende  den  hiel  te  biên  ? 

Amen ,  H  e  i  n  s ,  op  al  dit  giffen 
HeeftdenHemeljageièit, 

d'Onderfoecker  der  gewiflen , 
d'£ewigh-een-almachtigheit, 

E  2  God 
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iGod  den  onomvanckelicken , 
God  in  Ifraël  gelooft 
Sy  voor  eewigh  danckelicken 
Sijner  wonderen  gelooft. 

Sijnd'erluyder  Trommel-dichten  j 
Iiïèr  langer  Nailau-lied 
Uy  t  te  roepen ,  op  te  dichten , 

Wacht  het  van  mijn'  handen  niet : 
Waer'  mijn'  ziel ,  van  vreughden  holler , 
Weinigh  lochter  over  taft , 

Mog'lick  waer'  mijn  tongen  voller 
En  bequaem  tot  mlcken  laft : 

Waer'  mijn  hert  gevrijdt  van  fticken 
*t  Waer'  luydruchciger  verheught : 
MaerGnu  kropt  het  aen  het  flicken 
Van  een'  onvoorfiene  vreu^hd  -, 
Over- vol  belet  te  leken , 
Over-droef  druckt  tranen  in  , 
Over-bly  verbiedt  te  fpreken  r 
Schielickheit  ilremtfangh  en  Sin. 

Luit  u  doch  dit  vlies  te  fcheuren 

En  onttoovren  mijn  gemoed , 

Luit  u  bl'y  te  h  ooi-en  neurerL Die  nu  vrolick  Twijgen  moer, 
Vriend,  alleen  aen  uw  gevallen 
Hanght  het  quicken  van  mijn  hert, 
Wilt  ghy  aen  den  voor-iangh  vallen  , 
'k  Sie  mijn'  heríTenen  ontwert. 

Op,  geluckigh Rei-geleider 
Van  de  Chriiten  letter-jeughd, 
Op,  triomfelickverbreider 
Van  des  Hemels  barens-vreughd , 

Die  ons  van  den  Heil'gen  jongen 
Van  't  gefalfde  Maeghden  kind 
't  Baker-lied  hebt  voor  gefongen. 
Dat  fijn*  gade  niet  en  vind. 

Roen 
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Roert  noch  eens  die  foete  Trommel 

God  en  Eng'len  te  geval , 
En  \vy  fullen  haer  gerommel 
Voederen  met  fnaren-fchal , 
Spreidt  noch  eens  die  helle  galmen 
Over  Son  en  onder  Maen , 

Achter  uw'  vicTrori-Pfalmea 
Sullen  wy  ten  autaer  gaen. 

Daelt  dan  oock  uw  overdencken 

Uy  t  den  Hemel  Wereld-leegh , 
Op  een  oogenblicks  herwencken 
Staen  wy  u  ten  dienfte  dweegh : 
Vlecht  Oragnenin  Laurieren 
Om  de  horens  van  den  Rhijn ; 

OnfeLuyten,  onfe  Lieren- 
Sullen  uw'gefpelenzijn. 
Onder  dufend  medgefellen 
Rondom  herr  te  hoop  gehaelt 
Sultghy  oock  den  Ballingh  tellen 
Even  dus  door  my  vertaelt : 

Komt  hy  fijn  gevolgh  te  weig'ren , 
Vreemdelingh  van  's  Vaders  Kuft, 
'k  Sal  fijn'  weer-wil  overfteig'ren 
En  doen  deinièn  daer  't  my  luit. 

'k  Sal  hem  Hollandfch  doen  herworden  5 
'kSal  hem  in  mijn'  boeyen  doen , 
In  mijn'  eigen  gordel  gorden , 
Guipen  in  mijn'  eigen  fchoen ; 
'k  Sal  hem  door  mijn'  eigen'  oogen 
Waer  hy  uyt  en  henen  moet 

Met  mijn'  eigen  vinger  toogen  , 
Dragen  op  mijn'  eigen  Voet : 

'k  Sal  hem  mijnen  a'em  doen  halen 
Spreken  heeten  door  mijn'  item , 
'k  Sal  fijn'  wandeling  bepalen 
Met  de  zoomen  van  mijn  hem : 

E  3  'kSal 
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'k Sal  hem  doen  fijn'  handen  recken 
Op  mijn'  eigen fnaren-ry , 
En  mijn'  rechter  fal  niet  trecken 
Of  Jij  n'  ilincker  ftopter  by.   . 

Vracght  my  niet  te  weet-begeerigh 
Waer  ick ditgeiaghop bouw, 
Hoe  ick  my  dus  over-heerigh 

Op  mijn'  even  landsman  houw : 
V raeght  niet  waer  ick  aen  't  gehoor  in 
Sijn'geheimenuTen  rocht, 
Daer  hem  geen  gefchapen  oor  in 
Vreefe  van  verklicker  bracht. 

Yeder  Menfch  van  Vrouw  genomen 
Schijnt  een  erffelick  gequel 
Metten  adem  aengekomen 

Voor  fijn'  dagelickfche  Hel : 
Tanden-dolligheit ,  graveelen  , 
Zenuw-ilagen,  fwijmel-val, 
Gichten ,  hopeloos  van  heelen. 

Zijn  van  't  fchrickelick  getal : 
Defen  is  te  deel.gevallen 

't  Ongeluck  van  mijn  verfel, Daer  hem  nieten  fchort  met  allen 

Is  mijn  byzijn  fijn  gequel : 

Sithy,  'kfithemin'tgefichte, 
Spreeck  ick,  hy  beroert  fijn'  tongh  , 
Swicht  hy  wederom ,  ick  fwichte , 

Singh  ick,  hy  verhaeltfijn'longh, 

Wandelt  hy ,  ick  reek  mijn'  beenen , 
Overga  en  ick ,  hy  wordt  moe , 

Warmt  hy  hem ,  ick  fengh  mijn'  fcheenen., 
Spiegel  ick ,  hy  wenckt  my  toe , 

Eet  hy ,  ick  verflijt  mijn'  kaken , 
Drinck  ick ,  hy  fpoelt  keel  en  tand , 
Kuil  hy ,  mijn  mond  moet  het  raken , 

Vry  ick ,  't  is  tot  fijnent  brand , 
Krijt 
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Krijt  hy  tranen ,  ick  fchrei  ftoopen, 
Schetter  ick ,  hy  feevermondt , 

Wordt  hy  oud ,  mijn'  jaren  loopen , 
('t  Is  ten  naeften  een  verbond 
Als  ten  eeriten  was  gebonden 

TufiTchen  d'eerften  Man  en  Wijf, 
Eerfy,  in  fijn' rib  gevonden, 
Wierd  ontfchakelt  uy  t  lij  n  lijf) 

Droomt  hy ,  ick  verwerr'  mij  n'  finnen ,; 
Schrijv'  ick ,  hy  verkladt  mijn'  int , 
Mommelt  hy ,  ick  praet  van  binnen , 
Zeil  ick-,  hy  vervanghtden  wind, 
Peilt  hy  trappen ,  ick  fchiet  Sterren , 
Anckerick,  hy  ftopt  fijn  Ty , 
En ,  wat  drolliger  verwerren ! 
Vaer  ick  voor,  hy  vaert  voor  my. 

Heetghy  my  het  raedfel  uyten , 
Vraeghtghy  noch  wie  is  dit?  He  insj 

'k  Sal  't  u  met  den  grond  ontfluy  ten 
Van  mijn  ernftiger  gepeins : 

Helpt  my  's  Hemels  lefs'  toe  wenfchen  •  fu*1'*?» Daer  ick  noch  foo  raw  in  ben ,  *«•»■ 
't  Is  de  menfch  van  alle  menfchen 
Dien  ick  't  aller  minite  ken : 

't  Is  het  hert  dat  in  mijn'  a'ren 
In  mijn'  geeften  light  en  ftooft  > 
't  Is  de  knoop  van  't  Zenuw-garen , 
'tlshetonbevallickhoofd,    ■ 
Daer  mijn'  herflenen  in  woonen  j 
'c  Is ,  of  ick  en  ben  het  niet , 

Die  hem  eewigh  rap  fal  thoonen 

Onder  't  fpoor  van  uw  gebied , 

C.  H. 

A    E   N 
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A  e  n      Vrouw 

LEONORE     HELLE  MANS 

Drojliane  van  Muy  den. 

XXT El-weergepaerde  Weew ,  door-deughdelicke  Vrouw , 

*  *    Die  Too  voorlïchtelick  't  pack  van  dea  eerílen  rouw 

Gelicht  hebt ,  en  geleghc  op  de  geleerde  íchoud'ren 
Daer  't  wij  fe  Hoofd  op  ftaet  dat  noic  en  íal  veroud'ren ; 
Bevallige  Droftin ,  die  met  een  taey  geduld 

Mijn' onmacht  hebt geborght,  en  mymijn'hoogefchuld 
Van  menigh  bly  gelagh  en  minnelick  onthaelen , 

Genadelick  gedooght  met  woorden  te  betaelen  -y  ¡ 
Reckt  die  lanckmoedigheit  noch  eene  fpan-breed  uyt : 

Aenveerdt  noch  eenslicht  geld ,  geilagen  op  mijn'  Luye , 
Ter  goede  rekeningh  van  danckbare  voldoeningh. 

Schoon  ick  mijn  uyter,fte  vermogen  aen  't  voldoen  hingh , 
't  Voldoen  en  ftreckte  niet/  Nu  neem  ick  't  Niewejaer 
Behendelick  te  baet ,  en  grijp  't  geval  by  't  haer , 

En  offer' wat  papiers,  verguldt  met  Hciligh' dagen  j 
Om  of 't  u  nooden  moght  tot  langhlamer  verdragen. 
Wat  is  't  ?  een  hand  vol  rijms ,  een  Boecksken  in  den  Huk , 
EenBedelaersg-efchenck,  eenGeufen  Almanack. 

Een  dingh  verièker  ick :  'ten  zijn  geen'  logen-blad'ren , 
Noch  boeren  boerterij.  'tlsernlt;  enuytmijnad'ren 
Het  binnenite  geweld ,  foo  verr  haer  fwáckte1  gaet. 
'e  En  is  geen  Sterren-waen ,  Mevrouw ,  't  is  Hemel-praet  > 
't  Zijn  tochten  van  mijn'  Ziel ,  die  ick  voor  henen  iende 
Naer  't  geen  noyt  oor  en  hoorde  esa  oogc  noyt  en  kende , 
Noyt  menichen  hert  begreep  ;  gelijck  een  reis-bacr  Heer 

Sijn'huyfe-vefters  fchickt,  met  krijt  en  metgeweer, 
Daer  hy  vernachten  wil.  Bevallen  u  haer'  plichten , 
Gebruycktfe  t'uwcn  dienft.  Mijn  licht  fal  beter  lichten , 
Soo  ghy  het  waerdigh  kent  om  mé  tot  God  te  g&gif, 

"'  t  Is  op  foo  goed  weerom :  foo  s'  u  niet  aen  en  ltaen  ■, 
Ick  wacht  'er  betere  van  uw'  befcheidentheden  :  . 
Of  wandelt  ghy  met  my ,  of  laet  my  met  u  treden  : 

d'Eejr  kjr.it  de  Vrouwen  toe :  gaet  voor,  en  ileept  my  nacr : 
'1<  Wil  geerne  met  u  gaen  naer  'c  eewigh  Niewc-Jaer. 

In 
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Ín  Nóbiltjpm't  vki 
CONSTANTINI     HUGENII 

Eq.  Zulechemi  Domirit ,  &  Celftjftmo  Araufwnetifitm  '■ 
Princip't  a  Conftltií  &  Secretü 

DIES    FESTOS. 

S  líete  noeles  Attiae  ¿r^uos  Veftcr* 
Siculis  feroces ,  vofque  noeles  &  Dies 

Scribent  is  Afir*  j  infanientis  Gracu 

Silete fe/la ,  queis  Eleufts  tollitur , 

Vel  Romafcedis  dijfoluta  gaudiis 

Colit  Lupercal ;  jeque  Brecho  devovet 
Lafcivientis  fex  profana  Romuli. 

En  i  chriJHanüFefper*>  Noeles ,  Dies 

Alii  refulgent ,  érfugutis  noclibus 
Oicutientis  fttculi ,  crepujculum 
Illujlre  mundi  deviis  mortalibus 

Ccelefle  lumen fundit  (jrfacrat  Deo. 
Zulichemus  AuU cultor ér Celfiducis 

Divina  f atur ,  &  falutü  principes 

Sacro/que  nobis  tot  dies  loqui facit. 

£>ui  nuper  orbi  tot  diferí  a  prodidit 
Commenta  vates ,  ingenique fulgetra , 

Jí>ui  curtum  ér  acre  in  multiformes  ntniat 
Epigramma  torfit ,  &per  Ímpetus  breves 
Saliens ,  acutamprovocavit  Bilbilim : 

Satur  Latini  mafeulique Jpiritus , 
Latiique  doclis  expeditas  vocibus ; 

Jam  verba  donat  Belga  Belgis  matribus , 
Decufquegrandis  HoofdIj£  in  lucem  rapit , 
Sacer  que  linguam  mutat  ¿rfacundiam. 

Nimc  Solis  Ulam  myjlici  illuflrat  die , 

Caufafque  prodit  ter  verendi  nominis , 
Solemque  Soli  ab  ipfo  Solefíenerat. 

Egrejjus  annum,  ceu  renafcens  Viribus , 

'Njvumjalutat,  hefpitemque  corporis 
Animum  reformat ,  indwtqueveflibus 

F  RecTi, 
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Re  cli )  pudorú }  juris ,  innocentis. , 
Humamtatis  ,  gratia  &  modefiia. 

Dnm  vagientis  qtdtrimus  cum  Regibus 
Cimas  Iejit ,  &  ftellaprducet  Magis , 

Sequitur fateUes  no/ler  r  &  per  invias 

Vías  eunti  /lella  fit  fuer  Deus.  , 

Sol  ora  co'ndit ,  occidente  Cynthio 
zAEtcrnitatis ,  fedmedentem  crimini 

Crucem  tuetur,  qui/tatmdolet  nefas , 

Diemque  pcenis  horrjdum  placat  fibi. 
Ruentis  iram  ejr  /¿vierais  Angelí 
Evadit  iclus ,  cui  cruenta  limina 
Nihil  merentis  viñima,  tubo  madent.  i 

Hoc  P  a/cha  vatis..  illa  gent  ibus  f  uit 

Aurora felix ,  quitfèpultumreddidit 

J  'it  Aparentan  ¿r  mort  e  mortem  cmtudit. 
Mox  raptas  alte  nubtumqtte  canibus 

i'e el us  poeta,  fe potentis  v'mdicis 
In/ert  triumphis ,  feqtte  adunan  cupit , 

Cea  Spoñ/a  Sfonfo  s  filtus/uopatri , 
Capitique  membra ,  miles  óptimo  duet, 

Fr  at  erque  fratri  palmes  ip/i vinea ■. 
Htnc  lap/urn  ab  alto  Flamen  omnes  occtipat  9 
Fariifque  linguis  dnm  loqui  facit  Patres 

Bi  ¡[ex ,  'm  tp/o  Fatefit  mtraculum , 
Unoque  Batavts  ore  diver/um  fonat , 

Gr aju/que Grajo,  Belga Belgis,  Au/om 

Re/pondet  Aufon ,  Celtagenti  Celtics. 
Tmfepefanclum ,  pauper  es  chrifli  lares  i 
Deforme  teil  urn /agitator is  Dei, 

Supplex  ador  at ;  fordidifqae  culcitris 
Una  quiefcens  ,  invenit/ibi  loam , 
J^uicunquefaclum  damnat  hoc  faeno  (umn , 

Opefque  quxrit  indigum  juxta  Dcum. 
Tandem  pate/cit  Menfa ,  qux  detpabula 
K^dnimx.  lab  anti ,  &  fanguine  occult  am  (itim } . 

Famemque  carne  pella  t  indomabilem. 

Do-nat  ¡etpfum  corpus  &  fimul  datur  3 

Idem- 
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idemque  fanSiispluribus corpus  datur. 
^mnplus  f  urina,  vefiimur.  mens  digerit , 
guoddens  nequivit.  int  rat  ospium  Ceres 
Stupenda,  mentes  efe  a  fracli  cor  por  is. 
Res  tota  vera  eji,  diferepamus in  modis. 
Hos  diferepantes  dulcís  uni  Charitas . 

Hm  Jaer  afir  ibis  Autor  Helleman  ti/b, 
Dumque  Orbis  orbidonat  orbisfruftula , 
Strenifque  amorisvincla firingit  vilibm ; 
Tu  fumma  donas ,  quemque  cunclipofeimm , 
£>uo  cuncli  egemm ,  involutus fajáis , 
Cadens ,  rejurgens,  tot  repertus  Regibus , 
Tot  dona  mittenSi  Sirena  mittitur  Deus. 

C.  Bar.l£üs. 

NIEf    JAER. 

.  S  uyt.  deleite  Son  gingh  gifteren  in  Zee3 
Getuyge van  mijn jaervol  ongeregeltheden. 
O  dien  daer  dufend  jaer  zijn  alsde  dagh  van  heden , 

Voor  wien  ick  defen  dagh  mijn'  vuyle  ziel  ontklee 
Van  't  fmodderigh  gewaed  van  veertigh  jaer  en  twee , 

En  dry ,  en  noch  eens  twee ,  die  ghy  my  hebt  geleden  j 

Al  vergh  ick  't  dijn  geduld  met  fondige  gebeden  , 
Gunt  my  een  fchoonder  pack  dan  ick'er  oy  t  aen  dee. 

In  d'eerfte  niewigheit  fal  't  vleefch  en  bloed  watprengen^ 
En  't  paft  haer  moeyelick :  maer  ick  betrouw  Dij  n'  hand  ; 
Die  lal  't  my  lichtelick  wat  ruymen  en  wat  lengen. 

Maeckt  my  maer  op  de  reis  van 't  eewigh  Vaderland 
In  defe  wildernis  een'  Dijner  Iiraëlijten^ 
En  laet  dit  niewe  kleed  mijn  leven  niet  verflijten. 

GOEDE     V  R  Y   D  A  G  H. 

W. At  let  de  Middagh-Son  ?  hoe  luft  haer  niet  te  blíhcken  ? 
Is  't  Avond  op  den  Noen  ?  Ten  minften ,  volle  Maen , 

En,  Sterren,  haergevolgh,  hoe  haeft  ghy 't  ondergaen  ? 
Moet  ghy  ter  halver  baen  van  't  koele  Zee-nat  drincken  ? 

F  2  Neen, 
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Neen ,  neen ,  ick  fie  't  u  aen ,  ghy  voelt  den  moed  ontfincken 
Voor  't  fchandige  Schavot ,.  daer  Sions  docht'ren  ftaen 
En  fwijmen  voor  den  fchrick  van  't  heiligh ,  't  Is  voldaen  > 
En  op  den  droogen  Bergh  in  traenen  gaen  verdrincken. 
O ,  mijn  voldoende  God ,  vergeeft  ghy  my  een  woord  ? 

't  Voldaen  voldoet  my  niet ,  ten  zy  ghy  my  vermoordt 
En  van  mijn  felven  fcheurt ,  en  briefelt  de  gewrichten 

Van  mijn'  verftockte  Ziel ,  ibo  dat's  haer'  weder-plichten 
Gedwee  en  morruw  doe ;  ibo  dat  ick  haev  en  huys  >. 

En  lijf  en  luit  en  tijd  leer"hangen  aen  ditKruys. 

D 
P  A  E   S  C  H  E  N.. 

En  Engel  is  voorby :  de  grouwelicke  nachr 
Der  eerit-geborenen  is  bloedeloos  veritreken  : 
Ons'  deuren  fijn  verfchoont  -,  foo  warenfe  beftreken 
Met  heiligh  Paefchcn-bloed ,  dat d'uytgelaten  macht, 

Die  Pharáos  kinderen  en  Fharáo  t'onderbracht, 
Doorgaens  verfchrickelick ,  verfchrickt  heeft  voor  het  teken. 

\Vy  zijn  door  't  Roode  Meer  de  ilaverny  ontweken , 
iEgypten  buytensreicks;  Is  alle  dingh  volbracht  ? 

Is  't  Schip  ter  haven  in  ?  Oh  !  midden  in  de  baeren  v 
De  baeren  van  ons  Bloed ,  veel  holler  dan  dat  Meer. 

Den  Engel  komt  weerom ,  en 't  Vlammige geweer 
Dreightnicwenondergangh.  Heer,  heet  hem  overvaeren  j. 

Merckt  onfer  herten  deur ,  O  Leew  van  Judas  Stam , 
En  leert  ons  tijdelick  verfchricken  voor  een  Lam. 

O 
H  E  M  E  L  V  A  E  R  T. 

Wagen  Ifraëls  met  uweRuyter-knechten , 
Waer  voert  ghy  onfen  Vorft  ?  ó ,  aller  fwacken  troofl , 
Zijt  ghy  foo  toeverlaet  der  genen  die  ghy  kooit  ? 

Blijftghy  hun  foo  te  hulp?  verlaet  ghy  haer  in 't  vechten, 
Voorvechter  van  Dijn  volck  ?  werpt  ghy  fe  tot  gerechten 

Den  dwingelanden  toe,  gefoden  en  gerooft, 

Haer'  fpieren  uytgetanght ,  haer'  ad'ren  uy tgeooft ,, 
Haer'  zenuwen  gefnerpt  op  roofteren  en  trechten  ? O,  Diiyve, 
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O,  Duyve,  fietomleeghj  vlieghtonfe  herten  toe, 
En  rucktfe  voor  Dij  n  aes  uy  t  defe  fterflickheden  ; 
En  deelt  de  wereld  mis ,  en  laet  haer  niets  beneden 

Dan  daer  de lefte  pier  fijn' lúften  in  voldoe. 
O  die  van  nu  af  aen  in  't  endeloofe  bly  zijt , 
Weeft  hier,  en  voert  ons  foo  van  nu  af  acn  daer  ghy  zijt. 

PINXTEREN. 

^  Oo  overdadigh  is  des  Heeren  milde  hand : 

Sijn'fprekers  hadden  hem  't  wel-fpreken  fien  beloven 
Voor  's  Werelds  machtige,  noch  itort  hy  haer  van  boven- 
Elck  fijn'  ontfteken  tongh  en  tael  voor  yeder  land. 

Waer  toe  het  overfchot  van  gaven  allerhand? 

Hy  had  de  Hemelen  fijn'  almacht  leeren  loven , 
De  dagh ,  de  llórame  nacht  verkondight  herden  doó ven , 
En  al  fijn  maeckfel  fpreeckt.  Maer  fonder  grond  en  ftrand 

Zijn  fijne  wonderen ,  gelijck  fijn'  vriendlickheden. 
Heer ,  deelt  ghy  Tongen  om  ?  fiet  noch  eens  naer  beneden , 

En  deelt  'er  my  een'  toe  die  Dy  in  my  bevall' , 
Die  niet  en  ftamer'  daer  de  boofe  fullen  beven , 

Die  naer  den  doem  verlang' van  dood  eneewigh  leven  > 
En  onbekommertzy  wat  fy  daer  feggen  fal. 

4-f 

A 
KERSMIS. 

L  is  deherbergh  vol ,  al  light  Gods  Soon  in  't  hoy ,- 
Mijn'  Ziele  magh'er  in ,  en  wilt  'er  by  vernachten. 
Kom,  vleefchelickemenfch,  de  vleefchige  gedachten 
Zijn  heden  van  verdienft :  Daer  fchreidt  wat  in  dit  ftroy , 

Dat  voor  ons  fchreyen  wil :  daer  al  het  y  del  moy 
Van  Koninginnen  kraem  voor  ftroy  is  by  te  achten. 
Daer  light  in  defe  krib ,  dat  ons  geloovigh  wachten 

Vol  tijdelick  vervuil'  en  al  ons  leed  verftroy'. 
God  light'er  in  ons  vleefch ;  God ,  vaderloos  op  aerde , 

God ,  moeder-loos  by  God ;  het  mede-fcheppend  Woord  > 
God ,  Vader  van  de  Maeghd  die  hem  ontfingh  en  baerde , 

Ennutevoetelight.  hier  light.  en  gaet  niet  voort , 
F  3  Mij iv 
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Mijn'Zicle,  maeckteen  eind  van  d'ongerijmde  Rijmen  -t 

Ons  befte  í  eggen  waer  oocmoedelick  bei 'wij  men. 

DRY     KONINGEN     AVOND. 

W  Aer  is  Gods  eenigh  Kind ,  datick'taenbiddenmagh? 
OWijfen,  wijftmy'tpad.  'k  zie  dufend  Sterren  proncken  i 
Maer  geene  die  my  leid'  als  met  verkeerde  voncken : 
lek  lie  de  Leid-Ster  niet  daer  op  uw'  wijsheit  fagh. 

Terwijl  ickopwaerts  gaep,  wat  hoor  ick  voor  gewagh  ? 
Wat  roept  de  wulpfche  Stad ,  in  weeld  en  wijn  verdroncken , 
De  Koningh  drinckt?  wegh,wegh,de  Koningh  heeft  gedroncken5 
E  n  drinckende  voldaen  het  bittere  gelagh , 

't  Gelagh  van  Gal  en  Eeck ,  dat  geenen  mond  en  monden , 
Daer  geen'  keel  tegen  moght ,  van  die  daer  kop  en  keel 
En  Ziel  en  al  verbeurt  bekenden  voor  haer'  Tonden. 

Nu  treed  ick  moedigh  toe  met  all'  mijn' wonden  heel. 
Komt,  Wijfen,  'k  weet  het  pad -,  ál  ishetfteilenverre, 
Ick  vrees  den  Dool-wegh  niet ,  't  Kind  fel  ver  is  mijn'  Sterre. 

S    O    N    D   A    G    H. 

.lS'tSabbath-dagh,  mijn  Ziel ,  of  Sondagh  ?  geen  van  tween*, 
De  Sabbath  is  voorby  met  lijne  dienftbaer  heden  j 
En  de  Sou  die  ick  lie  fcheen  sifteren  als  heden : 

Maer ,  die  ick  niet  en  lie  en  lchijnt  niet  foo  fe  fcheen. 

Son ,  die  ick  niet  en  fie  als  door  mijn'  fonden  heen , 
Soon  Gods ,  die  defen  dagh  het  aerdtrijck  weer  betreedden , 
Fier  als  een  Bruydegom  ter  loop-baen  ingereden , 
'k  Sie  Sondagh  fonder  eind  door  Dijnc  wonden  heen.        (men , 

't  Zy  dan  oock  Sondagh  nu,  men  magh  't  Gods  Soon-dagh  noe- 
Ja  ,~en  Gods  Soen-dagh  toe.  Maer,  laet  ick  ons  verdoemen , 
Waer  ick  van  dryen  gae ,  ick  vind  ons  in  de  fchuld. 

God  Son,  God  Soon,  God  Soen,  hoe  langhduert  Dijn  geduld? 

Hoe  lange  lijdt  ghy,  Heer, Dijn'  Soon-dagh, Soen-dagh, Sondagh. 
Ondanckbaerlick  verfpilt,  verfpeelt,  verfpeltin Sond-dagh? 

's  HE-EREN 
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's    HEEREN     AVOND  MAEL. 

X  S  't  weer  Dijn'  hooge  Feeft,  en  iels  weer  van  de  gaften  ? 
Maer,  Heer,  hetBruylofts-kleeddaerinickleftverlcheen 

Is  over  halver  fleer. ,  jae'tengelijckt'ergeen  ; 
En  ick  fit  moedigh  aen  als  oft'  my  puntigh  paften . 

Hoe  waer  de  wraeck  befteedt ,  foo  ghy  my  nu  verraften , 

En  uy  tter  deure  dreeft  in  't  eewige  geween ! 
Noch  borght  ghy  my  't  gelagh ,  en ,  op  Geloof  alleen 
En  wat  boetveerdigheits ,  en  laet  mijn'  ziel  niet  vaften. 

Dit  's  daiv't  boetveerdigh  hert.  maer 't  veerdigh  gaet  niet  veer ; 
'fis  geen  begonnen  werek.  Wanneer  wil  't  boetigh  weien , 
Voor  nu ,  voor  gifteren  ,  en  voor  den  tijd  naer  defen  , 

Eens  boetigh  voor  altoos ;  en  wanneer  wilt  ghy ,  't  Heer  ? 
Is'taltijts  weer  opniews,  en  altijd  weer  op 't  ouwe  ? 
Oh  >  dat  my  't  hol  berouw  eens  endeliek  berouwe  Í 

Aen    Joffrouw 

TESSELSCADE     VISSCER, 

<JMet  mijne  Heilige-Vage}}. 

TT  Omt ,  Teflêl ,  uyt  de  Mis ,  en  uyt  het  misverftánd : 
■"-  lek  weet  een  rechter  pad  naer  het  beloofde  Land. 
Wy  fullen  onderweeg  h  oock  Brood  en  Wijn  genieten  : 

Maer  in  ons' eigen  maegh.  Die  maer  brood  eten  fiet,  cm 
Wijn  drincken ,  fterekt  fijn  hert  niet  anders  van  den  geur. 
Dan  of  hy  nuchteren  voorby  des  Backers  deur, 
Voorby  den  kelder  gingh.  Men  fal  ons  niet  doen  vaften 
Als  vreemden ;  maer  als  weeren  weergenoidegaften, 
Spijt  onfe  vyanden ,  ter  volle  maeltijd  aen , 
Ten  vollen  Beker ,  dorft  en  honger  doen  verilaen. 
Wy  fullen  op  de  reis  oock  peifteren  en  ruften , 
En  houden  Heiligh-dagh :  maer  niet  in  luye  luften : 

De  ruft  fal  fpoedigh  zij  n ,  en  fpoediger  dan  't  gaen , 
En  toepad  van  den  wegh :  En  altijd  God  voor  aen , 

Altijd  de  Ster  in  't  oogh .  niet  die  de  Wijfen  leidde , 
Maer  die  te  Bethlem  rees  >  die  uyt  den  Hemel  fcheide , 

Om 
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Ora  blinde  pellegrims  re  lichten  van  den  grond 
Toe  dacr  Sy ,  eewigh  licht ,  voor  alle  eewenítond. 

Luíl  u  meer  tijdverdrijfs  in  't  reifen  ?  't  fal  Gods  Woord  zijn, 
Ons  Vaders  Teílament :  dat  dien  die  van  geboorr  zijn 

Sijn'  echte  kinderen  niet  lift  verduyftertwerdt , 
Met  lailer  werdt  ontleght.  Die  fackel  van  ons  hert, 

Die  leid-fter  fal  ons  eerft  ons'  Vader  leeren  kennen , 
Dan  onfe  Moeder  toe,  en  ons  aen  haer  gewennen  j 
Maer  naeckt  een  masker- loos ,  gelijck  de  Waerheit is,, 

OntRoomenten  ontPaept.  Daer  lullen  wy  't  gewis, 
't  Ontwijtfelicke  recht  van  yeders  erfdeel  lefen , 
En  wat  ons  ftaet  te  doen ,  en  wat  ons  voeght  te  vreefen, 
En  waer  de  wyde  Poort ,  en  waer  de  nauwe  gaet , 
En  hoe  ver  Libanus  van  Babilonien  ilaet. 

Vindt  ghy  daer  dan  een  blad ,  een  woord ,  of  eenen  tittel , 

Een  ftippeltjen ,  dat  maer  uw  achterdencken  kittel' , 
En  naer  den  Tibcr  treek'  en  Siloë  ichouwen  doe : 
Van  nu  af  fegh  ick  u  mijn  vol  berouwen  toe , 
E  n  völgh  u  voet  op  voet  naer  Roomen ,  de  gewijdde  _> 

En  late  Bafel  en  Geneven  op  een'  zijde. 

Vindt  ghy  daer  twijfeligh  yet  dat  ons  nodigh  fchijn' 
En  niet  van  elders  licht  t'önt-duy  fteren  te  zijn : 
Of  vindt  ghy  daer  een'  wenck  daer  door  u  dünck'  ons  Vader 
Sijn'  laetfïen  wil  ontdoe,  en  wijs' ons  op  yet  naeder 
By  menfehen  toegedicht ,  die  met  ons  derven  gaen , 
En ,  op  het  ic.hoonft  gcfet ,  niet  als  voor  erven  ftaen : 
Of  vindt  ghy  daer  een  woord  dat  on  ie  Moedertaelen 

Voor  God  ontheilige ,  en  heet'.ons  woorden  haelen 
Uyt  Roomens  oude  puyn ,  en  Heidenlch  overlchot , 

Om  daer,  en  daer  alleen,  alsineenblind'linglot, 
Ons  lofdicht,  onsverfoeck,  ons' danckfpraeck  in  te  voeren» 
En  doen  God  lijden  wat  geen'  redelicke  boeren 
Van  ons  te  lijden  Üaet,  een'  Bedelaergenae 
Te  hooren  eifchen  die  fijn  lel  ven  niet  verllae: 

Of  vindt  ghy  daer  een'  fpreuck ,  die  ons  meer  Heiligheden 
Dan  een'  te  foecken  leer',  en  eifchen  van  de  leden 
De  hulpe  die  het  Hoofd  ajleenigh  eifchen  hoort, 

Alleen  d'cllcndiijc  belooft  heeft  op  fíjn  woord ; Of 
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Of  vindt  ghy  daer  een'  Macghd  daer  ycmand  oyt  voor  buckte, 
Die  oyt  haer  Hemelfch  kind  lijn' eigen'  eer  ontruckte, Die  oyt  hetKoninghrijckalsKomnghs  moeder  nam , 
Om  dat  de  Godlickheit  door  haer  ter  aerde  quam  : 
Of  vindt  ghy  daer  een  Beeld  van  yet  dat  Godt  moght  heeten , 
Van  yet  dat  niet  en  moght ,  ter  Majefteit  gefeten  5 
Ter  bede  van  Godsvolck,  omdwersdoorhoutofiteen 
Te  hooren ,  en  voor  God  te  brengen  ons  geiteen : 

Of  vindt  ghy  daer  een'  Wet  die  ons  een  ander  vallen 
Dan  matighcit beval,  enonsdemaghtrocpaííen 

Van  veertigh  dagen  fpijs  onbecringh ,  van  een'  Dagh 
Die  meer  als  andere  den  Vlees-dagh  heeten  magh : 

Of  vindt  ghy  daer  een'  Les  die  ons  verbie  te  leven 
Van  onfer  handen  werek,  en  een  geklooftert  leven 

Voor deughde-plichren  ftell' ,  die yeder  iij n  Gewis > 
Siin'  eigen  nood-druft  en  fijns  Broeders  fchukligh  is : 
Öf  vindt  ghy  daer  een'  Keur  die  't  Heilige  vereenen 
Van  't  echte  Bedde-paer  de  kladde  fchijn'  te  leenen 
Van  onbefneden  luit ,  en  maeek  my  Hoerekind , 
Om  dat  mijns  Vaders  vleefch  mijns  Moeders  heeft  bemint  j 
En  duyde  lafterlick  mij  ns  Salighmakers  goedheit , 

Om  dat  een'  Bruyloft-mael  fijn'  menfch'hckheit  gevoedt  heits 
Om  dat  hy  niet  en  riep ,  Bruyd ,  Bruygom ,  fiet  op  my , 

't  Is  beter  dat  de  menfeh  op  aerden  eenigh  zy : 
Of  vindt  ghy  daer  een'  Vloeck  den  fweerer  toegedreven , 
Die  fijn  befworen  woord ,  den  ketter  fel  f  gegeven , 

Te  wederroepen  dwingh',  en  Ifraèlverklaegh' 
Om  dat  het  Gabáon  myncedeloos  verdraegh'  j 
Of  vindt  ghy  daer  een  ¿chat  van  onbevolen  wereken } 
Van  overtolligh  goed ,  daer  uy t  de  rijeke  kereken 
Der  armen  fchuld  voldoen ,  daer  door  ghy  vry  en  vlugh 

Uw'  fchouderen  ontlaedt  op  uwes  naeften  rugh ; 
Daer  uyt  een  fondigh  menfeh  afgodelick  verdéele 

Dat  uwe  ziel  verquick'  en  haere  wonden  hecle , 
En  vuile  ibo  de  maet  van  Gods  verdienften  op , 

Die  fijn' gehoorfaemheit  vervulde  tot  den  top: 
Ofvindtghy  daer  een'  macht  een' fchuldigh'  menfeh  gegeven, 
Om  fijnen  mede-menfeh  de  boete  te  vergeven 

G  Die 
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Die  hy  God fchuldigh  is ,  en  feggen ,  menfch ,  gnct  heen  r 
Eet  vifch ,  dry  weken  langh ,  ghy  hebt  genocgh  geleen : 

Of  vindt  ghy  daer  v/at  Broods  met  een'  getapten  Beker 
Die  God  en  Menfche  zijn ,  foo  levendigh ,  lbo  feker  > 
Soo  tegenwoordigh  als  God  in  den  vleefche  was> 
Die  iich  nu  iluy ten  laet  in  meer  of  minder  kas , 
En  alle  daegh  ontdoen ,  en  alle  daegh  hermaecken  y 
En  vinden  íbnder  fren ,  en  voelen  fonder  raeeken , 
En  fcheuren  fonder  breuck ,  en  eten  fonder  fmaeck, 
Die  hier,  enteffensdaer,  en  teecken  zy  en  faeck , 
En  een  vijf-woordens-God ,  een  God  van  meel  voor  muyfen  > 
Een  God ,  die  waer  ghy  wilt  moet  huy fen  en  verhuyfen : 

En  vindt  ghy  by  gevolgh  ("'t  gevolgh  is  even  wis) 
Dat  God  een'  Poort ,  een  Wegh ,  een  waere  Wij  ngaerd  is : 
Of  vindt  ghy  daer  een  Vyer ,  dat  zielen  af  kan  vagen , 
En  fengen  uwen  Geeft ,  en  doen  dat  Gods  verdragen 

Niet  af  en  hebb'  gedaen :  Soo  fegh  en  fweer  ick  hier, 
'k  Wil  niet  te  foecken  zijn ,  'k  wil  met  u  in  dat  Vier, 
'k  Wil  koken  neffens  u ,  tot  dat  wy  gaer  gebrouwen , 
Als  afgeblufte  Kalck ,  in  koeler  lucht  verkouwen , 

En  dienen  ftichtelick  ten  bouw  van  't  heiligh  Werck 
Van  Scherpenheuvels  kluys ,  en  van  Lorrettos  kerek.. 

Of  gaen  uw'  oogen  op ,  en  voelt  ghy  onderwegen 
Uw  aengefteken  Hert  ter  rechter  zy  bewegen , 
Alsof  Hy  ongeiien  naer  Emausmet  ons  quaem 
Diegeern  is  tuilchen  twee  vergaert  in  fijnen  naem  ? 

Gebeurden  U'tgeluck,  gebeurden my 't vermaecken 
Van  uw'  mifmaecktigheit  door  my  te  fien  vermaecken ! 
Vermaeckelickereis,  die  ick  foo  geeren  fagh', 
Wat  maeckten  ick  van  U  een'  niewen  Heil'gen  dagh ! 

Maer  ons  gety  verloopt ,  't  gety  van  onfejaerem 
Wy  moeten  ftucks  van  Land ,  lbo  ghy  meent  mé  tevaeren. 

Ey!  meent  het.  Sietickmeen't.  Hier  is  mijn  hert  en  hand  i 
Komt,  Teflel,  uytdeMisenuythetmisverftand. 

ENATMA 
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ENATMATAMOY. 

Oyer  des  Urn-m  Anxmdmael. 

GOds  Tafel ,  en  daer  aen  ick  fotte  Sondaer ,  ick  \ 

Heb  ick  'er  t/eten  en  te  drincken  fonder  fchrick  ? 
Ghy  die  die  Tafel  deckt ,  en  met  geen  minder  eten 
Als  van  Dijn  eigen  Vleefch  en  Bloed  -y  hebt  ghy  vergeten 
'Hoe  dat  ick  mennighmael ,  hoeonlanghs,  deferFeeft 
Oncierlick  aengedaen ,  deelachtigh  ben  geweeft  ? 
En  lijdt  ghy  my  weer  hier ,  en  doet  ghy  my  niet  vragen 

Waer't  Kleed  is,  't  Bruylofs  Kleed,  dat  yeder  hoort  te  dragen, 
Die  hier  verfchijnen  derft  ?  Ick  vraegh't  mijn  fel  ven ,  Heer , 
En  vindt  het  vuyl  gewaed  vol  vlecken ,  waer  ick  't  keer. 
Soo  was  't  voor  heen ,  foo  is  't  en  (\vel  magh  ick  het  vreefen } 
Soo  fal  't  geduerighlick,  foo  langh  ick  zijn  fal ,  weien. 

Sal  iek  niet  worftelen  en  poogen  dat  ick  fweet , 
Om  eens  Dijn  Gaft  te  zijn ,  met  heel  een  onvuyl  Kleed  ? 
O  jae ,  Genadighfte ,  die  my  in  vrees  en  beven 
(Als  na  den  binnenmenfch}  dien  y  ver  hebt  gegeven: 
Danck  zy  Dy  eewelick :  ghy  hebt  my  met  den  luft 
Van  weldoen  tegens  mijn  onweldoen  uytgeruft : 
Maer  van  dry  Vy anden  en  ben  ick  maer  een  eerfle : 

Twee  laetfte  werpen  my  foo  veel  flijcks ,  elck  om  't  feerfte. Dat  weerftandt  machteloos,  en  ,  wat  ick  weer  of  wis, 
Bei ,  weeren  overmant ,  en  wiflèn  y  del  is. 

Moet  ick  dan  buyten  iïaen ,  fal  ick  my  uy  t  fien  fchuy  men , 

En  niet  foo  veel  van't  Mael  genieten  als  de  Kruymen  ? 
Neen ,  Heer ,  daer  is  een  Kleed ,  daer  is  een  Heiligh  Kleed , 
Een  bloedigh  Kleed ,  gedrenckt  in  water  en  in  fweet ; 

't  Kleed  van  den  Middelaer ,  dien  gh'  u  hebt  laeten  paeyen : 
Dat  kan  my  decken  met  de  minfte  van  fijn'  draeyen. 
Daer  onder  vrees  ick  Dy  (ick  die  Dy  vrees}  meer  niet : 

'k  Weet  dat  ghy  door  dat  Bloed  mijn'  Etter  niet  en  fiet. 

G   2  Noch 
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Xoc'o  o"kr  bet  jebe. 

_  Hy  maeckte  toater  wijn  :  dat  's  klaer  als  wijn  of  water  ■, 
En  't  was  een  wonder  werek.  Ghy  noemde  Brood  uw  Lijf,- 
En  \Y  ijngacrd-fap  liw  Bloed ,  en  'r  was  een  tuchr-bcdrijf 
Tot  inv'r  geheugen  is :  lbo  lees  ick ,  en  lbo  iraet'er. 

Mijn'  ziel yergaegt  Cch  niet  acn  wat  veel'  ecwen  lactcr. 
De grovegronden  ley  van  eewelick gekijf: 

Wieu  't  mirakel,  Heer,  ofaenfchrijv'of  ontfehrijv' 
Houd  ick  voor  even  boos  van  opfet  en  van  lhatcr. 

Gunt  my  het  recht ,  het  Hecht,  het  oud,  hctal-gcmeen  , 
Het  onbcmorlr  gebruyek  van  wat  ghy  hebtgelproken , 
En  dit  mirakel  toe  :  ó  God  voor  my  gebroken , 

Brecckt  nu  dit  lichacm  oock  en  dele  ziel  van  een. 

Neen,  neen,  verworpen  ileen -,  ghy  zij  t 'ervan  gewroken, 
N  lackt  maer  mijn  ileen  tot  vlecfch,  en  macr  mijn  vlcefch  tot  fteen. 

Xocborer  betjehs. 

X  Ck  wil ,  Heer,  dat  ghy  wik  en  hebhetlanghgedaen  } 

Ick  heb  Dijn'  lóop-bacn  lief,  en  loopfe  met  vcrmacckcn. 
En  doe 't  van  overlangh,  enhoóphctnictteilaccken, 
Macr  van  de  deftigh  grein  tot  hondert  toe  te  gaen. 

Hoc  pleit  ick  evenwej  f  is  dus  de  mact  voldaen , 

Is 't  wel  of  met  mijn'  wil  of  met  mijn'  loop  te  raceken  ? 
Oh ,  lbo  veel  ydelheits  en  laet  my  noyt  genaecken : 
On  nutte  dienftknecht,  hocibud  ick  by  mv  beltacn? 

Mijn  wiliswilde  wil ,  mijn  loop  is  ftaegh  te  rechten. 

Oh ,  die  de  voeten  wicfcht  van  Dijn'  onvuyldcr  knechten , 
Wafchr  met  den  minilen  drop  van  Dijn  onkhuldigh  wee 

Mijn5  vu  y  i  geloopcn'  af,  eer  ick  ter  Tafel  tree. 
Ick  ieght ,  ó  God ,  en  meen  't ,  en  ween  't  en  ileen  't ,  oh  armen  ! 
't  En  geit  noch  v>  il  noch  loop ;  mijn  heilis  Dijn  ontfarmen. 

. 

Noch 
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Kocb  oneer  hetjehe. 

HEtklecdmoflwitcn  klacr,  jaefpicr-enfneew-witzijn, 

Dacr  med'  ickop  Dijn' Fccft ,  Almachtige,  verfchijn  : 
Maer  't  is  een'  fnccw  vol  flijeks ,  en  't  is  een  fpier  vol  vuylen 
Die  ick  ter  Maeltijd  brengh.  Wat  fal  ick  aengaen  ?  fchuylen ? 

En  fchouwen  Dijn  gciicht  >  de  Vijgen  van  al  't  land 
Zijn  breede  bladcn-loos  tot  mijner  londen  fchand. 
Neen ,  Heer,  ick  bergh  my  niet ;  ick  wil  van  Dy  geberght  zijn : 
O ,  wilt  het  om  Dy  felfs  noch  dele  reis  geverght  zijn  ! 
Ick  fal  haeftiheew-witzijn,  fooghyder  maer  toe  doet 

Den  Yfop  van  Dijn'  Geeft ,  de  Loogc  van  Dijn  bloed. 

Kocboyer  bet  Jebe. 

VErfchijn  ickop  Dijn  Feeft  met  all'  mijn'  twiftighcden , 
Ickop  Dijn  Vrcde-feeft ,  ick  twiftigh  met  mijn'  leden } 

lek  met  mijn  Even-menfch ,  mijn'  Reden  en  mijn'  God , 
En  lijdt  ghy  dat  ick  Dy  viermael  in  't  jaer  befpot ; 
En  brengh'  een'  Bruyloft-rock  tot  over  kleed  van  fonden , 
Alsof  't  Dy  blinden  koil,  en  fwachtclcn  mijn'  wonden 
Voor  Dijn  gewcldigh  oogh  dat  door  de  nieren  boort  ? 

Jac ,  Heer ,  ick  fpreeck  het  luyd ,  en  lijde  dat  ghy  't  hoort , 
De  boofe  zijn  foo  veel' ,  foo  weelderigh ,  foo  machtigh , 
Sy  m  aceken  ''t  goed  foo  quacd ,  de  logen  foo  wacr-achrigh  , 
D'onnoofele  foo  vuyl ,  d'onfchuldigc  foo  fwert  •, 
Daei  is  geen  fchuylen  meer  voor 't  vredelievend  hert  ■, 
't  Moet  ftrijden ,  of 'thcmluft,  ofnietenluft  teftrijden  : 
Maer  Dijn'  genade  maeckt  mijn  ftrijden  niet  dan  lijden : 
Ick  wreeck  my  met  geduld.  Noch  roem  ick  van  meer  machts ; 

Beipouwen  iy  mijn'  eer  met  achterklap ,  ick  wacht's  ■, 
En  draegh  't  ftil-fwijgendc,  tot  dat  de  tijd  verfchijne 
Dat  ick  magh  fegenen  voor  aengedaene  piinc, 
En  maeckenfe.verfuft  en  overtuyght  van  fin , 
Van  onverdienden  vloeck  voor  broederlicke  min , 
En  loonen  leed  met  lief,  en  laden  die  my  haetcn 

Met  weldaed  over  hoop ,  o  mof  iy  't  mochten  laeren  3 
G  3  En 
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En  fchaemen  fich  't  gevloeck ,  en  werden  moe  gequek 
Die  geen  verfet  en  focckt  als  weldoen  voor  geweld. 

Dien  twift  en  ftoockt  gy  niet :  gy  dooght  hem  t'mijnen  voordeel  j 
En  't  is  een'  oeffeningh  die  'ck  van  Dijn  heiligh  oordeel 
Gewilligh  onder  gae  en  plegefchier  met  luft : 

Want  ghy  zijt  met  de  Ziel  die  oock  Dijn' roede  kuft. 
Veelfcherper  is  de  twift  die  'ck  niet  en  kan  verbloemen , 

Die  'ck  binnens  monds  bely ,  die  'ck  niet  en  derve  noemen , 
De  twift  met  Dy  en  my ,  de  twift  van  Geeft  en  bloed , 
Die  daer  mijn  reden  doet  niet  willen  wat  fy  moet , 

En  niet  doen  wat  fy  wil  't  quaed  kennen  en  niet  laeten , 
't  Goed  kennen  en  niet  doen ,  demisdaeddoenen  haetens 
Niet  volgen  daer  ghy  roept ,  nietkeeren  daer  ghy  keert, 
Niet  foecken  dat  my  dient ,  niet  fchou wen  dat  my  deert. 

Maerd'allerheilighfte,  'tvolckvan  Dijn  welgevallen, 
Zij  n  fevenmael  des  daeghs  en  fevenmael  gevallen , 
En  drymael  eer  den  haen  den  dagh  op  kraeyen  moght, 

En  't  heeft  den  fommigen  foo  hoopeloos  gedocht, 
Van  vallen  op  te  ftaen  lbo  langh  fy  vallen  konden , 

Dats'  uyt  des  levens  tijd  en  uyt  het  lijf  der  fonden 
Ontilagen  wilden  zijn ,  en  wenfchten  om  de  pijn 
Van  fterven,  om  de  pijn  van  fonden  door  tezijn. 

Wat  ben  ick  voor  een  worm  by  die  verkoren  vaten  ? 

Wie  doe  ick  dat  fy  de'en ,  wie  11 1  ick  daer  fy  faten? 
Een  hond,  Almachtige,  dieorndekruymenbaf 

Van  Dijncrkind'ren  brood :  jae  dier  van  d'eerfte  ftraf, 
Een  kruy  per  by  der  aerd ,  in  't  vuyle  flijck  van  fonden , 
Geen  beter  Voedfel  waerd  dan  't  overfchot  der  honden. 

Dijn  maeckfel  evenwel ,  en  daer  een'  Ziel  in  leeft 
Die  op  Dijn'  zegen  hoopt  en  voor  Dijn  feggen  beeft. 
Een  lemet  die  noch  vonckt ,  of  emmers  fchijnt  te  roockea 

Als  of  fy  voncken  moght  ■,  een  ried  vol  kromme  kroocken, 
Een  menfeh ,  en  daer  is  't  al ;  een  Engel ,  foo  ghy  wilt 
Dat  Dijn'  verbolgen theit  voldaen  zy  en  geftilt 
Door  fijn' voldoeningen,  die,  voor  m  y  afgekomen, 
Voor  my  vermenfchelickt ,  het  Kruys  heeft  opgenomen 

Dat  my  te  wichtigh  was ,  mijn  't  achterheit  betaelt, 
Sijn  felvenindefchuldenmy  daer  uyt  gehaelt. 

Oh 
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Oh  wilt  het  Vaderlick  en  Schepperlick  en  Heerlick  -, 

En ,  zijn  Dijn'  Heiligen  van  uyt  het  fclve  deerlick 
Geftegen  daer  fy  zijn ,  en  waeren  fy  voor  Dy 
Datick  was  eerick  was,  en  wierden fy  metmy 

Dat  ick  wierd  doe  ick  wierd ,  en  moft  ghy  beid*  herbaren  ■>- 
Doe  w' ,  eens  geboren ,  n  iet  als  wangeboorten  waren , 
En  ftruyckelden  fy  noch  herboren ,  als  ick  doe , 
En  waren  fy ,  als  ick,  dan  wacker  en  dan  moe , 
Dan  neerftigh  en  dan  traegh ,  dan  zedigh  en  dan  dertel , 

En  is  't  al  menfchcn-werck  en  meer  en  min  gefpertel , 
En  meer  en  min  verfuyms  van  aengeboden  heil , 
En  meer  en  min  berouws  van  meer  en  minder  feil , 

En  hebt  ghy  oock  de  fchuld  van  een  door-fchuldigh  leven  , 
Om  eenenoogenblickberouwlickheits,  vergeven  y 
En  lange  moorderygenageltaen  DijnKruys, 

En  die  de  Rechter  ftraft'  ontfangen  in  Dijn  huys, 
't  Huys  der  gerechtigheit  -y  hebt  noch  eens  medelijden 
Met  een  welmeenend  hert ,  clat  ftaet  maeckt  op  Dijn  lijden , 
Met  een  verloren  kind ,  dat  van  den  dool-wegh  keert , 
Met  een  vermifte  Schaep ,  dat  ghy  van  niews  bekeert 

Enby  denegentigh  en  negen  t'huys  gebracht  hebt 
Met  een'  mifdadigen  dien  ghy  aen  't  Kruys  bedacht  hebt  j 
En  van  dol  wijs  gemaeckt  en  levend  van  een  lijck , 
En  leeren  ieggen ,  Heer ,  gedenckt  mijns  in  Dijn  Rijck. 

Norfj  oyer  bet  Jebe. 

TS  datdefwaerigheit?  neer  fitten,  eten,  drincken, 

-*Enfeggen,  grootendanck,  endoendatdanckenklincken3 
Dat  Kercken  daveren  van  lof  en  prijs  en  eer? 
En  is  dat  jock  niet  licht  en  goed  om  dragen ,  Heer  > 

OJae't :  ick  fchort  het  op  en  meender  me  te  proncken 
Voor  menfehen  en  voor  God.  Voor  bey  ?  wat  magh  ick  roncken  .*• 
Voormenfchenoogen,jae:  maervoor mijn' Schepper,  neen. 

("Ghy  weet  Alwetende ,  ick  fegh  het  tuíTen  tween ,) 
En  menfehen  weten  't  niet ,  hoe  't  weeght  op  defe  fchoud'ren  > 
Die  'ck  voel  dat  feffens  gaen  verfwacken  en  veroud'ren , 
Hoe  'ck  ftruyckel  onder  't  pack,  hoe  lichtelick  mijn  voet 
In'tftruyckelen  verftuyekti  hoe  datick  ligh  en  wroet 

Om 
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Om  opte  raecken  ,  en  niet  op  en  kan  geraecken ; 
Dacr  af  dit  Bruyioft  kleed ,  dit  kermezijne  Laken , 

In  't  heiligh  Bloed  gedoopt  foo  vuyl,  foo  kladdigh  fiet. 
En  nochtans  fit ick  hier,  enickenfchaemmyniet,  . 

Noch  voor  den  Bruydegom ,  noch  voor  fijn*  uy  tverkoren  , 
Sijn'Sonne-fuyv'reBruyd!  Neen,  Heer,  ghy  moet  het  hooren, 
En  hoort  het  dagelicks ,  en  hoort  het  met  geduld , 

De  plecken  in  mijn  kleed  zijn  't  door  mijn  eigen  fchuld; 
Daer  valt  geen  pleiten  voor :  macr  iifer  een  vanallen 
De  gallen  pkckeloos  ?  en  zijnfe  niet  gevallen 
Als  ick  gevallen  ben ,  en  dan  weer  op  geilaen , 
Dan  weer  geftruyckèlt  die  met  my  ter  Tafel  gaen  ? 

Ghy  weet  het,  en  ick  gis 't.  dit  weet  ick  fondergiifen, 
De  Bruygom  blijft  alleen ,  en  moet  fijn'  Gallen  miilen , 
En  fetten  in  haer'  plaets  lijn'  dienaers  lbnder  end, 
Sijn'  Eng 'len  lbnder  vleck ,  in  dien  hy  hier  ontrent Niet  als  het  vleckeloos  Gewaed  verllaet  te  dulden. 

Maer  houdt  uw'  lelie  niet,  Vergeeft  ons  onfe  fchulden5 
En  d'andre ,  Komt  tot  my  al  die  beladen  zijt? 
En  is  't  niet  al  met  fchuld  beladen  inder  tijd  ? 
En  is  't  niet  Menlchen-werck,  geen'  Engelen  te  wefen? 
En  zijt  ghy  niet  gellraft ,  gellorven  en  gerefen 
Om  aller  fchulden  vleck  te  walfchen  in  Dijn  Bloed  ? 

Soo  fiet  niet  wat  ick  de ,  maer  wat  ghy  deedt  en  doet 

Totlichtingh  van  mijn  pack,  tot  fuyv'ring  van  mij  n' vleck  en  > 
Soo  fai  ick  hier  bellaen  :  en ,  kant'er  wat  toe  llrecken , 

Dat  ick  mijn'  fchuldenaer  vergeve  wat  hy  dé 9 
Wat  ick  niet  en  verdiend'  en  wat  ick  van  hem  lé , 

Stout  en  ootmoedigh ,  Heer ,  derv'  ick  my  des  beroemen : 
En  fult  ghv  in  't  bericht  geen'  menfchen-ziel  verdoemen , 

Dan  die  geen'  menfchen-ziel  fijn  fchuld  vergeven  kolt. 
Soo  ben  ick,  niettemin  door  Dij  nen  arm,  verlo  il. 

Noeh  over  betfe.be. 

\T7E1 !  dat  de  fondaer  lich  bekeer'  en  levend  blijv', 
'  *  h  dat  des  Hecren  wenfeh  ín  't  menfchelick  bedrijf? 

Soo  zijn  wy  buy  ten  ibrgh :  want  wien  en  foud  't  niet  lullen 
In  leven  en  in  dood  op  .fijn  bekeer  te  ruilen  ? 

Jae, 
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Jae,  Heer,  ick  ben  bekeert,  enkomdaeropaen'tmael 
Van  Dijn'  gedachtenis  en  minnelick  onthael. 
Is  't  niet  bekeers  genoegh  ?  Siet  ick  vcrfoey  de  fonden 
Van  mijn' voorleden  tijd,  als  ingevuylde  wonden 
Daer  my  de  reuckaf  walght ;  Ick  wenfchte  s'ongedaen , 
Ick  wenfchte  s'uy t  den  Boeck  gewreven  daer  fy  ilaen , 
Ick  wenfchte  s'in  het  dieplt  van  aerdrijck  of  van  baeren 
Ver  van  Dijn  aengeficht  wegh  en  verduyftert  waeren  : 

Is  't  niet  bekeers  genoegh  ?  Misrekenend  gemoed , 
't  En  is  niet  halver  weegh  van  daer  ghy  welen  moet. 
't  Berouwt'  my  vaneertijds :  wie  foud  het  niet  berouwen , 
Wieen  berouwt' geen  quaed  die 't  weet  en  kan  onthouwen^ 
Maer  is  de  man  bekeert  die  't  quaed  onthouwen  heeft , 
En  feght  het  hem  berouwt ,  en  noch  in  't  quaede  leeft  ? 
En  doen  ick  ais  ick  ded'  en  lev'  ick  als  ick  leefde 

Doe  't  quaed  my  nieten  rouwd'  en  ick  God  wederilreefde , 
Gewentelt  in  het  boos'  en  van  de  wer'ld  verheert , 
En  heet  ick  vol  berouws ,  en  ben  ick  wel  bekeert  ? 

Is  mijn  berouw  beroem ,  en  mijn'  bekeeringh  praeten , 
En  maeck  ick  ftaegh  mijn  werck  van  feggen  en  niet  laeten  ? 

Neen ,  door  des  Heeren  hulp ,  'k  en  trad  niet  als  ick  tree , 
'k  En  lev'  niet  als  ick  leefd'  en  doe  niet  als  ick  dee , 

'k  En  denck  niet  als  ick  dacht ,  'k  en  fpreeck  niet  als  fy  ipraken , 
Die  metmy  haer  verbond  en  Gods  geboden  braken. 

Is  't  nu  bekeers  genoegh  ?  noch  al  ten  halven  maer  •, 
Ten  halven ;  Jae ,  mij n  God ,  ick  weet  het ,  en  't  is  waer  j 
Het  vorige  verfoeit  en  ernftelick  berouwen , 
T  ■¥  •  • 
Het  jegenwoordige  vol  yver  en  onthouwen, 
En  is  de  volle  boet  van  Dijn  behagen  niet : 

't  Voornemen  is  de  plicht  daer  Dijn'  genad'  op  fiet : 
Het  opfet  hebt  ghy  lief,  het  ernftige  verloven 
Van  overpleeghde  fond  begunftight  ghy  van  boven 
Met  goeder  ouderen  barmhertige  verfoen , 

Als  't  kind  belooft ,  't  en  fal  't  fijn  leven  niet  meer  doen. 
Nu  is  't  bekeers  genoegh :  't  voorleden  is  berouwen , 

't  Toekomende  verlooft.  Maer  fal  't  verloven  houwen  ? 

Sal  't  oude  water-werek  den  ouden  gangh  niet  gaen 
In  mijnes  oude ganghs  verdrietige  weer-aen  ? H  Ghy 
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Gby  weet  het ,  goede  God ,  en  ick  en  kan  maer  wenfehen  j 
Want ghy  z ij t altoos  God,  enwy  zijn  altoos  menfehen : 

Maer  die  my  't  wenfehen  gaeft ,  vokreckt  Dijn  werek,  en  gunt 
Dat  ick  alleen  niet  kan ,  en  ghy  Al-eenigh  kunt. 

Noch  olper  het  Jebe. 

EN  eet  ick  niet  Gods  vleefch ,  en  drinck  ick  niet  fijn  bloed  > 

Wat  doen  ick  hier  te  gaft ,  en  waer  toeis  't  my  goed  , 
Dat  ick  mijn  lichaem  fetdaer  't  meermael  heeft  geieten 
En  defen  Wijn  gefwelght  en  in  dit  Brood  gebeten , 

Is  't  niet ,  gelijck  God  ley ,  fijn  lichaem ,  is  het  niet 
Het  Bloed  dat  hy  vergoot  en  't  bloed  dat  hy  vergiet  ? 

Mijn' ziel  en  vraeght  dit  niet  j  ick  voel 't  mijn  lichaem  vragen. 
Is  't  vreemd  ?  fy  vraeghden  't  wel  die  God  in  't  lichaem  fagen , 
Hoe  fij  n  Vleefch  eetbaer  was :  Ick  vraegh  hoe  't  niet  en  is  ■, 
Want  emmers  is  't  getrouw  en  heiligh  en  gewis , 
Alwathy  fpreken  wouw  ;  en  die  het  naer  hem  fchreven 
Betuygen  duydelick  dat  hy  Sijn  Vleefch  gegeven , 
Sijn  lichaem  omgedeelt ,  lijn  Bloed  doen  drincken  heeft. 

Maer ,  Heere ,  doe  ghy  't  fpraeckt  hebt  ghy  in  't  vleefch  geleeft ; 
En  atm'  u  dacr  ghy  fact ,  en  faet  ghy  daerm'  u  op  at , 
En  de  verrader ,  die  met  u  de  lelie  fop  at , 
At  hy  u  tot  die  fop  voor  toefpijs  ?  neen,  gewis, 

Die  't  feggen ,  meenen  't  niet ,  die  't  meenen,  meencn  mis : 
't  En  was ,  't  en  koft  niet  zijn  -,  ghy  wilden  't  nietdoen  weien , 
Is  dan  het  vonnis  niet  omftandelickgewefen  ? 

Wat  blij  ft  men  hafpelen  of 't  dagh  is ,  of  geen  dagh  ? 
De  Son  fchijnt.  Atm'  u  niet  daer  elck  u  voeld'  en  iagh , 
En  bijt  men  in  uw  vleefch ,  daer 't  foo  ver  uyt  deroogen 
En  uyt  der  handen  is  ?  moet  ick  het  in  medoogen 

Of  in  mijn'  gramfchap  fien ,  dat  een  gefchapen  menfeh 
Met  minder  ak  een'  wenck ,  met  nauwelicks  een'  wenfeh 
Sijn'  Schepper  nederdaeght ,  fijn'  Schepper  aen  derft  feggen , 
Doetdituwlichaemzijn,  des' \Vafelen ,  des' Weggen, 
En  het  het  Wafelen ,  en  Weggen  blijven  zijn , 
Vleefch  en  Bloed  in  der  daed ,  Meel  en  Melck  in  den  fchijn. 
Komtuytden  Hemelniet,  en  regentu  beneden 
In  dufendftucken  broods :  lijdt  wat  ghy  hebt  geleden , 

Her- 
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Herfterft  uw  diere  dood ,  foo  dickmaels  als  't  hem  luft 
Die u  hier,  die u daer ftaet  en  verraedtenkuft, 

Geeft  uw'  vijf  woorden  plaets ;  Laec  u  de  weerklanck  dwingen 
Watmeelstezijn  ,  Ghy  God  en  Schepper  aller  dingen. 

Was  foo  de  meeningh ,  Heer,  en  was'cuwheiligh  wit 
Te  lijden  naer  uw'  dood ,  te  rijfen  daer  ghy  fit , 
En  van  de  rechterhand  des  eewigen  vermogens 

Te  daelen  onder  ons  ?  't  Zijn  ongerijmde  logens, 
Het  zijn  verdichtfelen  daer  van  ghy  noch  de  fchuld 

In  Dijn'  gerechtigheit  den  Dichter  eifchen  fult. 
Vergeeffch  bekleedt  men  fich  met  averechte  Veeren 

Van  woorden  die  men  weet  recht  tegens  draeds  te  keeren  : 

In  dien  't  uw  lichaem  was  daer  van  ghy  feidt ,  Dit  is  't , 
Soo  hebben  fy  gedwaelt  en  heel  den  wegh  gemift 

Die  u  niet  als  een'  Wegh  vertraden  met  haer'  Voeten , 
Die  u  voor  haeren  Heer ,  niét  voor  een'  Deure  groetten , 
Die  't  ongerederrt  docht  en  buyten  allen  fchijn 
Dat  ghy  de  Wijngaerd,  fy  deranckenfouden  zijn. 
Ghy  wilden  ti  nochtans  Wegh ,  Deur  en  Wijngaerd  noemen , 
En  die  uw  woord  misduydt  is  waerdigh  om  verdoemen , 

En  fy  mifduyden  't ,  Heer ,  en  ick  mifduyd  't  met  haer , 
En  fegh  't  en  is  niet  foo ,  en  evenwel  is  't  waer  •, 
Wegh,  Wijngaerd,  DeurenBrood,  ghyzijthetaltefamen, 

En  die  't  niet  vatten  wil  heeft  geen  gevoel  van  fchamen , 
Of  hoorde  noy  t  de  tael  van  Canaans  geluy  t , 

Of  fluyt  fijn' oogen  toe ,  of  beide  zijn  hem  uyt 
En  is  blind  op  gevoedt ,  en  kan  aen  't  fien  niet  komen. 
O  die  my  door  de  fiend'  en  uyt  het  faed  der  Vromen 
Ter  wereld  hebt  geftelt ,  door  wien  ick  heb  gelooft 
Al  wat  gelooft  moet  zijn ,  weeft  eewighlick  gelooft. 

Nocb  over  hetfebe. 

P\Ry  maenden  zijn  verby ,  fints  ick  hier  leftmael  fat , 

■*--,En  beet  in  't  heiligh  Brood ,  en  proefde  't  heiliaem  Nar  3 
Nu  noch  eens  opgerecht ,  en  uyt  de  Maeltijt  fcheide , 

Verfadight  en  gevoedt  als  't  vet  Schaep  uy  ter  Weide , 
Gemoedight,  als  een  Held  die  fich  ten  Oorlogh  ruft, 
Om  tegens  my  met  ernft  te  ftrijdcn  en  met  luft. 

H  2  Die 
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Die  ftrijd  is  aengegacn :  Ghy  hebt  hem  my  fien  winnen , . 
Enfienverliefen,  Heer:  met Vyanden van  binnen, 
Met  buyten-Vyanden  heb  ick  te  doen  gehadt  j 
Dan  zijníe  my  ontllipt ,  dan  heb  ickfe  gevat ; 
Dan  benick  neergeftort ,  dan  ben  ick  opgerefen  s 
Dan  buyten  aíle  hoóp ,  dan  boven  alle  vreefen. 

Wat  heeft'er  aen  gefehort  ?  molí  ick  geduerigh  ftaen , 
Noyt  ftruyckelen ,  en,  noyt  geílagen ,  altoos flaen? 
Neen,  neen,  rechtveerdigheit ,  en  fien  ick  niet  vergallen. 
Met  fesmael  alle  daegh  ,  met  fevenmael  te  vallen ; 

En ,  foo  't  my  achtmael ,  foo  't  my  thienmael  is  gefehiee , 
Is  daer  door  all'  uw  gunít  verdwenen ,  ofte  niet  ? 
Ick  vraegh  't  niet  forgeloos ,  om  achtmael  fonder  vreefen 
Te  derven  fchuldigh  en  onfchuldigh  willen  wefen  j 
Maer  nu  het  achtmael  is ,  of  een  ,  of  fes  of  dry , 

Heer ,  kond  ghy  't  dufenden  vergeven ,  en  niet  my  ? 
Genae  voor  dufenden,  voormy,  voormijnsgelijcken: 
En  fiet  ghy  ons  wat  min  veroveren  als  wijeken ,. 

En  baertons  ftadigh  ouw'  belofte  niew  verwijt, 
Hebt  wat  medoogcntlick  gevallens  in  den  ftrijd , 

Dat's,  inDijnwerck-,  want,  Heer,  Heer  van  onnutte  knechten, 
Quaem  't  niet  van  boven  neer ,  wie  quamer  eens  aen  't  vechten, Koortfige 

BED  DE-BED   E. 

Vi/Iltdan  deern  is  met  my  hebben, 
^  *  En  de  quaelen  eens  doen  ebbcxi 

Die  my  periTen  vloed  op  vloed : 
Valt  my  niet  te  lafbigh  bange , 
Heer,  en  worftelt  niet  te  lange 
Tegen  dit  onmachtigh  bloed. 

Machteloos  en  fchuldigh  ken  ick  't ,  , 
Maer  voor  Dijn  gelicht  beken  ick  't , 
Daer  Genade  ftaet  by  Recht : 

Laet  mijn'fondendufend  wefen 
Boven  dufenden  gerefen , 

Emmers  blijv'  ick  noch  Dijn  knecht, Emmers 
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Emmers  een  van  Dijne  Schaepen , 
Die  ghy  met  de  trouwe  wapen 

Van  Dijn'  Engelen  beiet , 
En  veel  yfiger  gevaren 
Schadeloos  doen  wedervaren 
En  ten  halven  hebt  belet. 

Doe  ick  langhs  de  klippe-trappen 
Op  vier  voeten  mofle  trappen 
Daer  den  afgrond  nevens  lagh , 

Daer  mijn' herflenen  af  klagen 
Dat  fy'r  noch  een'  draey  af  dragen 
Als 't  my  fomwijl  heugen  magh : 

Doe  ick  door  den  mift  gedreven 
Ty  en  haven  mis  gedreven 
Endelick  ten  iande  ftack , 
Daer  my  niet  te  kiefen  ftonde 
Verre  van  bekenden  gronde 
Dan  een  boorgen  als  een  wrack : 

Doe  ick  tufTchen  kar  en  paerde 
Met  het  opper  ft  naer  der  aerde 
Viel  en  hongh  en  niet  en  viel  j 
Met  de  handen  in  den  teugel. 
Met  de  beenen  door  den  beugel, 
Ter  genade  van  een  wiel : 

Al  om  hebt  ghy  my  gedragen , 
En  gedreight  met  fchaduw-flagen  3 
En  gefchort  ter  halver  val : 
En  is  't  nu  een  flauwe  toortfe 

Vaneen'  ongefiene  koortfe 
Die  my  t'onder  houden  fal? 

"VVaer  is  't  vyer ,  waer  zijn  de  kolen Onder  welcke  darmen-holen 

Staet  den  roofter  die  my  braey  t  ? 
Die  haer'  wonden  leeren  kennen , 

Leeren  aen  't  geficht  gewennen , 
Half genefen ,  half  gepaey t. 

H  z  Waer 
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Waer  af  komt  de  vloed  en  ebbe 

Die  ick  in  mijn'  Leden  hebbe  ? 
Waerom  gaet  het  uerwerek  vaft 
Dat  foo  veel  koft  van  ontftellen  ? 
Doender  ons  ibo  veel  mis-tellen 
Daer  de  meefter  ftaegh  op  paft  ? 

Maer  het  zijn  Dijn'  diepe  gronde» 
Die  \vy  noy  t  en  ondervonden , 

't  Zijn  Dijn'  wonderen ,  ó  God , 
Daer  ghy  gierige  bevraegers , 
Sterrenboorers,  Herael-plaegers , 
Mé  begrijpende  befpot. 

Nu  en  houd'  ick  't  nedrigh  ooge 
Niet  al  uytin  'tzeil  foo  hooge  > 
Maer ,  ó  kenner  van  mij  n  hert , 
Een  gebeedje  moetick  leien , 
Wilt  my  kennelickgenefen 
Van  mijn  onbekende fmert. 

Begonnen  Danckfeggingb  yoor  Verlo ffingbuyt  defefae  Sieckte. 

***  Ynder  woorden  in  de  monden 
*-*  Van  de  volckeren  der  aerd , 
Zijnder  feggingen  bevonden 
Grieckfcheroft  Romeinfcher  aerd, 

Zijnder  ipreucken  die  mijn'  Lippen Vollen  konnen  tot  den  boord , 

En  mij  n'  lippen  ibo  ontflippen 
Als  de  donder  werdt  gehoort. 

Volckeren  van  uy  t  den  Wellen  j 

Volckeren  van  d'Oofterzy , 
'k  Vergh'  u  tongh  en  tael  ten  beften , 
Voert  my  elck  van  't  fijne  by : 
'k  Heb  een  pack  op  fchouder  leggen 
Dat  op  fchouder-hulpe  beidt, 

'k  Heb  lof,  prijs,  eneertefeggen 
't  Eewigh  licht  in  eewigheit. 

God, 



BlBEL-STOF    EN    GoDS-DIENST.  6_J 

God ,  den  Schepper  uwer  Vad'ren 
Uwer  kind'ren  hooge  vooghd , 
God,  die  niet  en  hoeft  te  nad'ren 
Om  te  keuren  hoe  ghy  dooght , 
God ,  uw  Vader  en  behoeder , 
Die  het  quade  van  u  draey t , 
Die  u  deckfel  huys  en  voeder 
Over  uwe  Landen  iaey  t. 

't  Onbegrijpelicke  Wefen 
Dat  de  wildíle  van  u  voelt, 
Niemand  laten  kan  te  vreefen 

Hoe  fijn  hert  oock  wille-woelt, 
Dien  God  heb  ick  toe  te  fchreewen 

U  y  t  dit  hert ,  door  defen  mond , 
Dien  door  aller  eewen  eeuwen 

Op  te  loven  van  den  grond : 

Van  den  grond,  delaegewooningh, 
Daer  de  menfch ,  de  groóte  mier, 

In  een'  ftadige  verthooningh 
Leght  en  kruypt  van  daer  tot  hier : 
Van  den  grond ,  daer  ick  verflagen 
In  den  brand ,  jae  ielver  vier, 
Heb  mijn  herte  leggen  knagen, 

En  mijn'  ziel  doen  ruymen  fchier. *fl?  "wF  w         / 

OnPfoaeck. 

TJ  Oe  goed  is  God !  hier  ben  ick  noch , 
■*-  ■*  Vry  van  gekreun  en  van  gekroch , 
Als  uy  t  een'  korte  dood  verrefen : 
Moght  ick  het  uy  t  mijn'  fonden  wefen , 
Die  lïaege  dood  mijns  levens  !  Heer, 
Kroont  defe  weldaed  met  wat  meer : 

Laet  my  mijn  felven  niet  verllaepen. 
Diy  dagen  was  Dijn  Vriend  ontflaepen , 
En  ftonck  den  vierden ,  als  hy  rees ; 

Hoe  is  't  met  mijn  bedorven  Vlees , En 
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En  met  mij  a'  vuyle  Ziel  daer  binnen  ? 
Sy  ftincken  bey  vooralle  Sinnen , 

Jae  voor  Dijn  Neus-gat ,  jae  voor  't  mijn  -, 
£n ,  Heere ,  ibo  en  kan  't  niet  zijn , Of  d  efe  niewe  vonck  van  leven 

Hebt  ghy  my  voor  de  hand  gegeven  ; 

Soo  zijn  mijn'  oogen  bey  niet  toe ; 
Ghy  doet  dat  ick'er  een  op  doe : 
lek  droom  niet ,  want  ick  fie  mij  n'  droomen 
Mijn  open  oogh  te  voren  komen , 
En  ick  vertelfe  Dy ,  ó  Heer , 

En  werpfe  voor  Dijn'  voeten  neer , 
Als  vuyle  vodden  van  de  leden 
Die  tegens  Dy  ten  ftrijde  treden 
Jae  tegens  my  die  beter  weet , 
En  fteeds  van  Evas  Appel  eet. 

Maer  emmers ,  nu  ghy  my  fietgeewen , 
En  hebt  ghy  niet  foo  luyd  te  Ichreewen  , 
Als,  Lazare,  komt uyt  de  kift  i 
Ick  weet  wat  dat  hy  niet  en  wift , 
Ick  weet  ghy  zijt  my  by  gekomen , 
En  grijpe  felfs  niet  naer  de  zoomen 
Van  Dijn  door-en-door-heiligh  kleed: 
My  heelt ,  dat  ick  geloov  en  weet , 
Hoe  Ghy ,  gezegen  door  de  woleken 
Ter  faligheit  van  alle  Volcken , 

Voor  alle  volcken  van  Dijn'  Kerck 
Getreden  zijt  in  't  bloedigh  werek , 
En  hebt  de  wij n-persfelf  getreden  -f 
Met  wonderwereken  en  met  reden 

De  Kieckens  van  Dij  n'  eigen'  Hen 
Vergadert ,  daer  ick  een  af  ben  : 

Ghy  hebt  van  Dijn'  verdoolde  Schaepen 
De  Kudde  t'famen  komen  rapen , 
En  van  die  Schaepen  ben  ick  een  ; 

Dat  weet  ick  uyt  Dijn'  eigen  re'en : Dat  weten  kond  ick  niet  bereicken, 

Had  ghy  de  hand  niet  willen  rekken  j 
Om 



Bi  BEL-STOF   en  Gods -DIENST.  de 
Om  my  te  flepen  uy  t  den  nacht 

Van.  mijn'  onkunde  fonder  macht. 
Hebt  medelijden  met  den  weter , 
En,  dien  ghy  weldoet,  doet  hem  beter : 
Gedooght  niet  dat  in  wetenièhap 

Mijn  wanckelend  Geloove  flapp' : 
't  Was  een  mirakel ,  my  te  fcheppen , En ,  dat  fich  defe  leden  reppen , 
En  defe  Ziel  met  haer  bedrijf, 
Is  meer  mirakels  dan  mijn  lijf: 

Maer  't  Schepfel  over  eind  te  houwen , 
Is  minder  niet  als  't  eerfte  bouwen , 
En ,  fchiept  ghy  my  niet  alle  daegh , 

't  Gebouw  laegh  dufend  mael  om  laegh. 
Schept  en  herfchept  Verftand  en  Reden , 
Soo  dat  iy ,  meefters  defer  leden , 
Haer  weten  buygen  naer  de  Wet 
Die  ghy  den  weter  hebt  geiètt : 
Soo  lal  dat  wettelicke  weten 

Gehoorfaemheit  en  Liefde  heeten , 
En  ftrecken  tot  des  weters  nut  j 
Soo  fal  de  roede  zijn  gefchutt , 

De  dobb'le  roede  Dijner  flagen 
Die  ghy  den  knecht  dreight  te  doen  dragen 
Die  's  Meefters  wil  weet  en  verftaet, 
En  willens  wetens  tegen  ftaet. 

Genefen  van  Voofheity 
O    T        GOD. 

MYr 
rn'  mifdaed ,  van  't  getal  der  gene  die  Dy  haeten  , 

Was  op,  onwaerdigh,  my,  van  't  fahge  getal 
Der  hoorers  van  Dij  ns  woords  heilfamige  gefchal , 

Was  op,  welwaerdigh,  my  van  Dijn' hand  uytgelaeten, 
En  floegh  my  over  't  hoofd ,  en  wilde  't  niet  verlaeten  -, 

S'en  fchonde  my  mijn  een ,  mij  n  eenigh  Oor  en  al. 
Dijn'  goedertierenheit  fchoot  tuiTchen  't  ongeval , 
En  ftilde  met  een'  fet  de  weeën  die  my  aten , 

En  heelde  my  't  gehoor.  Wat  heb  ick  nu  te  feggen?' 
Mijn  ongelucken  heil  by  Malchus  lot  te  leggen  ? 

I  Oneen, 



m; 
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Oneen,  de  wonde  was  ver  min  genefelijck  , 
De  itraffe  bet  verdient ,  de  weldaed  ongelijck : 

lek  was ,  als  Malchus  was ,  de  Malchus  die  het  lede , 

Maer,  ick  moordadige ,  de  Malchus  die  't  my  dede. 

Beginvan  den  101  P/alm. 

ÍYn'  Ziele  finckt  om  hoogh  •,  mijn  hert  te  langh  verladen 
Met  faecken  van  gewicht  weeght  hemel  waert  uy  t  my . 

Van  Pfalmen  gae  ick  groot ,  van  Lof-fangh ,  die  voor  Dy , 
Gerechte,  goede  God,  gerechte goedheits paden 
Sal  melden ,  en  mijn  hert  ontleden  voor  Dijn  oor. 
O  zegent  mij n  begin ;  dk  feven  neem  ick  voor , 

Begin  Dan  dé  Artijckekn  onfes  Geloof s. 

GOd  fprack ,  en  niet  wert  yet.  Dat's  God  zijn  ibnder  weergac. 
Almachtigh  wefen  ,  of  ick  op,  en  of  ick  neer  gae, 

'k  Ontmoet  Dy  in  Dijn  werek :  van  defe  voetbanck  af 
Tot  in  dien  hoogen  throon  die  Dy  Dijn'  wijsheit  gaf, 
Is  't  al  God ,  en  vol  Gods.  den  Hemel  is  vol  tongen , 
En  die  vol  wonderen  :  het  aerdrijck  roert  fijn'  longen , 
Entolcktdaertegenop.  Wat  iloffe  was  dat ,  Niet, 
Daer  foo  veel  Yets  uy t  rees  als  hert  en  ooge  fier, 
En  rees  in  eenen  wenck ,  den  wenck  van  feven  dagen , 

Die  ghy  foo  noemt ,  om  mijn'  onmacht  te leerendragen  ? 
Niet  was ,  en  Yet  was  niet :  Yet  werd ,  en  Niet  vergingh , 
Soo  was  Niet ,  en  was  niet :  Maer  ghy  waert  alle  dingh. *       #      * 

Gods  thien  Geboden. 

T>  Idt  God  alleen,Geen  Beeld,Spaert  Gods  naem, Viert  fijn'  ruft, 
■*-*£ert  Ouders ,  Moordt,  noch  Boeit,  noch  Steelt,  nochLieght, 

noch  Luit. 
Biecht  en  trooft. 

TCk  ben  geboren  in  hetquaed, 
-*  Quaed  dat  ick  noch  niet  naer  en  lact , 
Hoewel  het  mijn  gemoed  verftaet  j 
Maer  dat  van  quaed  tot  erger  ilaet, 
Daer  Vleefch  en  Werelt  nae  my  ftaet  y 
Met  haer  betreckelick  gelaet , 
Endaerdeduyvelommygactj  Tof 
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Tot  alle  mogelicke  fchaed. 
In  dcfen  kommerlicken  ftaet 

En  ben  ick  doch  niet  buy  ten  raed , 
Daer  komt  my  een  behulp  te  baet , 
Daer  ick  my  eenigh  op  verlaet , 
Mijn  Rechter  is  mijn  Advocaet. 

Tot     God. 

MYnTonden  zijn  my  leed ;  foo  zijnfe  my  vergeven  •, 
Om  mij  n  leedwefen?  Neen:  Ghy,Waerheit3  Wegh  en  Leven, 

Ghy  felver  hebtfe  my  vergeven  voor  uw'  pijn. 
Om  mijn  leedwefen  ?  Jae :  Ten  kan  niet  anders  zijn : 
Maer  dat  leedwefen  felf  hebt  ghy  my  felf  gegeven. 

Tot     God. 

IS  hy  ftaegh  in  gevaer  van  vallen ,  die  daer  ftaet , 

Heer  en  verlaet  my  niet,  dat  ick  u  niet  verlaet'. 
Tot     God. 

T  7Ergeeft  ghy  foo  alswy  den  fchuldenaer  vergeven  > 
*  Soo  leef  ick  vrolick  met  de  befte  die  daer  leven 

Envrolickftervengaen'  Jae,  Schepper,  van  nu  af 
Ontfegh  ick  my  Dijn'gunft ,  befpreeckick  my  Dijn'  ilraf , 
Houd  ick  de  boofte  niet  van  nu  af  quijt  en  even 

Met  de  goe'  ziel  die  ghy ,  die  ghy  my  hebt  gegeven. 
Tot     God. 

'Anneer  ghy  klopt  aen  'tfteenen  hert, 
Daer  geen  gehoor  gegeven  werdt , 

Wilt  ghy  dat  Hert  yets  laten  hopen , 
Soo  klopt,  Heer,  en  doet  felver  open. 

Tot     God. 

TCkweetdefonden  wel ,  daer  med' ick  Dy  mijn' dagen , 
•*■  Soo  veel  heb  derven  plagen , 

Ghy  weetfe  die  ick  niet  en  weet 
Heer,  weetfe  langer  niet,  fy  zijn  my  even  leed.  píü.  Ip.  ,3, 

Tot     God. 

OpNielv  jaers  dagh ,  iófS. 

't  T  S  op  een  niew  Niew  jaer ,  en  ick  fie  't  en  belev'  het, 
■■  Groot  Schepper  van  den  Tijd ,  die  't  my  vergunt  en  gevet, 

I  2  Weeft 

W\ 
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Weeft  eewelick  gelooft ,  die  my  dus  ver  gebracht 
En  onlancks  metten  haer  geileept  hebt  uy  t  de  gracht , 

Daer  ick  te  grond'  in  gingh ,  lbo  't  liep  door  alle  monden } 
Die  Dijne  Wonderen  maer  menfchelick  verftonden. 

Ghy  fchenckt  my  een  Niew  jaer  j  Ick  weet  en  ick  beken , 

Dat  ick'er  Dy ,  op  't  minft ,  een  niew  voor  fchuldigh  ben : 
Maer,  ichept  ghy  dan  in  my  het  Niew  jaer  en 't  niew  Leven, 
Soo  ghy  't  my  niet  en  geeft  en  kan  ick  't  Dy  niet  geven. 

Wijfe  Winjl. 
GOd  heeft  ons  niet  van  doen:  maerwy  hem  daghen  nacht:: 

Nochtans  eifcht  hy  ons  wat ,  en ,  hebben  wy  geen'  macht 
Om  geven  wat  hy  eifcht ,  hy  geefts'  ons  >  mits  Gebeden , 
En  vierigh  aengefocht.  Hy  eifcht  met  alle  reden , 

'tGedweegedanckbaerhertj  foodanckbaer,  dat  daer  uyt 
Gedacht  en  woord  en  werck  tot  fijner  eeren  fpruyt'.  \ 
En  dan  volght  faligheit.  Hoe  koit  men  't  fchooner  malen, 
Als  krijgen  wat  men  geeft,  en  winnen  by  betalen  ?-.- 

Uyt  P/alm  36.  6. 

'k  C  Ie  wat  my  de  Wereld  doet : 
^  Maer  ick  fegh  in  mijn  gemoed , 

Wilt  ghy  in  gerultheit  raken , 

Hoopt  op  God,  hyfal't  wel  maken. 

Uyt  P/alm2$.  10. 

lNdien  ghy  na  de  waerheitgaet 
Hoc  lullen  wy  beftaen  voor  Dijn  Gericht,  och  armen  ? 

Maer  daer  mijn  hoop  alleen  op  ftaet , 

AU' Dijne  wegen  ,  Heer,  zijn  waerheit  en  ontfermen. 
GoDS-DIENST. 

"\\yAtding  magh  Gods-dienftzijn?terKerckgaen,hooren  pre- 
W  En  bidden  om  ontllagh  van  fchulden  en  gebreken?     (^ken, 

't  Gelijckt  de  waerheit  wat,  en'tVolck  gelooft  het:  maer 
'k  Ben  oock  van  't  Volck ,  en  dus  bewijs'  ick  het  niet  waer. 
Die  God  dient ,  doet  God'  y  et  dat  God'  dient :  maer  in  't  midden 
Van  allerlei  gebreck  en  doen  wy  niet  als  bidden. 
Wat  light  men  fich  en  houdt  of  eifchen  geven  waer, 
En  wat  dienit  treckt  men  van  een'  biddend'  Bedelaer  ? 

Of 
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Of  light  de  dienft  in  't  oor ,  en  dien  ick  God ,  met  hooren 
Wat  hem  gevallen  magh ,  en  wat  hem  kan  verftooren  ? 

Wien  dient  dat  meer  als  my  ?  wat  komt  een'  Vader  toe , 
Van  dat  het  Kind  in  't  School  een'  Plack  haelt ,  of  een'  Roe  ? 

Is  dan  de  Kerck  noch  nut  3  nochnoodigh?  Wel  ter  degen  j 

En  Gods-dienft  gaet'er  om ,  daer  aen  God  is  gelegen. 
Men  looft  en  danckt'er  God,  beid'  ongetwijffelt,  wel: 
Want  beid'  in  lof  en  danck  voldoet  men  fijn  bevel. 

Dat 's  Gods-dienft  in  Gods  Kerck>  men  denckt,  enipreeckt  en 
finght  het  j  (  het  > 

Als'tdanckbaer  hert  ontluyckt,  foo  juyght  heten  ibo  fpringht 
En  feggen  wordt  gefangh,  gefanghvanftemmigheit, 

En  veler  herten  een'  gemeen'  eenftemmigheit. 
Doet  noch  een'  dienft  daer  by ,  die  God'  en  menfchen  lief  is, 
Dienft ,  iönder  welcken  dienft ,  elck  Chriften  menfch  een'  diefis 3 

Een'  handgift  in  Gods  Bors ,  naer  y  eders  moed  of  macht , 
Den  Armen  te  geval  j  de  Kerck-plicht  is  volbracht. 

Maer  is  de  Gods-dienft  uy  t  ?  Ick  iïed'er  die  't  foo  wegen , 
En  meenen  allen  plicht  metKerck-gangh  af  te  plegen : 

Maer 't  is  niet  halver  wegh ;  jae  't  is  geen  thiende  deel , 
En,  feid'ick'thonderftevanhondert,  'twaerteveel. 

Die  in  't  School  fchrij  ven  leert,heeft  buy  ten  't  School  te  fchrij  ven. 
Of  't  fchrij  ven  in  de  School  waer  vruchteloos  bedrijven , 
En  't  wordt  vergeefich  geleert  dat  noy  t  gepleeght  en  wordt , 
Waer  in  dat  plegen  ftaet ,  begreep  ick  wel  in  't  kort : 
Maer  die  het  beft  begreep  in  heiligheit  van  woorden , 

Die  't  nut  waer  dat  wy  ftaegh  in  herren  ooren  hoorden , 
Was  een  Gods  Afgefant ;  en  heeft  het  dus  beduydt, 
Leent  oor  en  hert ,  en  let  hoe  krachtelick  het  luydt. 

Gg»loxe<#  Kxfagcp  j¿  »y¡,laA/r@^  ira%¿  tío  fytü  ¿  irurq),  ccutvi  ísiV  ,  'S'-kxmíiílí^, 
0J<P«V¿í  ¡t,  £>Í£2¡f  ¿V  TÍ  $AÁ|/tf  ísufluv  ,  U.OJTÍ 

Jacob.  1. 17. 
¿ojtiKqv  mowxiv  iup«v  ïwni  J  j\sVfí!í. 

GoDS-DIENST. 

'k  Cíe  datw'  ons  meeftendeel  beklagen  van  ons'  Boden , 
^Als  die  geern  ons  Verbod ,  en  noo  doen  ons'  geboden 3 

Maer  dus  vertrooft  ick  my  •,  iïet ,  f  :gh  ick ,  op  en  neer , 

Wie  wordt'er  qualicker  gedient  als  God  de  Heer  ? 

I.  3  Korte. 
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Korte  omjpraeck  van  mijn  dagelicks 

HUYS-G;EBED. 

W/  y  derven  ons,  ó  God,  voor  Dijne  voeten  buygen , 
*  *    En  Dijnen  hoogen  Lofootmoedelick  betuygen, 

En  feggen  Dy  den  danck  dien  elckin  fijn  gemoed 
Wel  weer  en  wel  gevoelt  dat  hy  Dy  feggen  moet , 

En  niet  uy t  feggen  kan,  voor  d'endeloofe  gaven 
Van  allerhande  gunit,  die  ons,  onnutte  Slaven, 

Dijn'  overgoedigheit  eer  Tijd  of  Wereld  waer , 
SintsTijd  en  Wereld  is,  in  voorfpoed,engevaer, 
Tot  defenoogenblick  heeft  laeten  wedervaeren. 

Maeckt  onfe  herten  vol,  die  't  nemmermeer  en  waeren , 
Van  volle  danckbaerheit,  daer  van  Dy  innerlijck 

Tot  in  het  binnenitc  van  defe  herten  blijck' , 
Den  menfchen  uytterlick,  en  in  het  overvloeden 
Der  waere  teeckenen  van  danckbaeregemoeden 
Wel  feggen  en  wel  doen.  Enom  het  menighvoud 
Uy  t  grond  en  overvloed  des  herten  opgeftouwt , 
Bekent  en  onbekent  mis-leven  onfer  dagen , 

Mis-leven  in  gedacht'  en  woorden  uytgeflagen , 
In  wercken  uytgevoert,  en  alles  tegen  Dy., 

Met  all'  d'ondanckbaerheit  die  uyt  te  ipreken  zy, 
O  Allerhooghite,  en  wik  met  Dij  n'ondanckb're  Knechten 
In  Dij  n'verbolgcntheithetfcherpfte  recht  niet  rechten, 
Die  den  ondanckbaeren  goed  en  genadigh  zijt, 
En  ons  cndanckbaerfle  in  onfes  levens  tijd 

Ons'  ongerechtigheit  noyt  hebbet  doen  ontgelden : 
Maer,  ö  ghy  die  met  recht  van  Dy  hebt  laeten  melden , 
Dat  niet  de  Sondaers  Dood,  maer  de  behoudenis 
Die  fijn  bekeeringh  volght,  Dijn  welgevallen  is, 
Om  de  voldoeningen  Dijns  Soons  en  onfes  Heeren , 

Schelts'  ons  genadigh  quijt  en  helpt  ons  hert  bekeeren , 
Bekeeren,  groóte  God,  tot  Dy  in  meerder  drift 

Van  Kenn,is,  Hoop,  Geloof,  en  Liefde,  en  al  Dijn' gift : 
Daer  door  wy,  iterck  in  Dy,  en  in  Dijn'  volle  ruftingh , 
Met  wereld  en  met  vleefch,  daer  aen  al  onfe  luit  hingh , 
Jae  met  het  boos  beibeck  dat  onsgeduerigh  quelt, 
Elck  onder  lij  nen  voet  geluckelick  gevelt , 

Van 
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Van  d'  Aerd'  en  uyc  haer  Slijck  ten  Hemel  opgetogen , 
Dijn  Godlick  voorbeeld,  naer  ons  menfchelick  vermogen 
Betrachten  naer  te  gaen  -,  en,  daer  het  al  in  is , 
Dy  lieven  uyt  de  kracht  van  hert,  ziel,  en  gewis, 
En  even  als  ons  felfs  de  Kudde  Dijner  Schaepen , 

Door  Dijn'  hand,  neffens  ons,  en  ons  gelijck,  gefchaepen. 
Hoedt  en  verloft  daer  toe  de  zielen  die  hier  zijn , 

Met  haere  Lichaemen,  van  alle  leed  en  pijn ; 
Laet  bey  gezegent  zij  n  met  noodelicke  gaven 

Ten  uy tvoer  van  't  beroep  daer  in  ly  lich  begaven 
En  noch  in  leven  door  het  Heilige  beitel 

Van  Dijn'  voorfienigheit :  en  beide  doet  foo  wel , 
Dat  weer  die  zegen  zy  gezegent  met  den  zegen , 
Die  Dijne  Kinderen  ten  erfdeel  is  verkregen , 

Daer  door  ons  lij'n  en  doen,  in  aller  ley  geval , 
In  leven  en  in  dood,  ten  goeden  eind  bevall'. 
Daer  tegen  wy,  in  doen  en  lijden,  dood  en  leven , 

Wat  ons  te  vooren  kom',  waer  toe  wy  ons  begeven , 
Voor  en  aen-nemen  als  voor  Dij  n  onilap'righ  oogh } 
Wat  gh'  ons  genieten  heett  of  dragen ,  van  om  hoogh , 
'c  Zy  onverdient  geluck,  ofwel  verdiende  plagen , 
Als  van  Dijn  Vader-hand  genieten  en  verdragen  j 

Gewilligh  t'allen  tijd'  en  t'allen  tijd'  gereet> 
Om  uyt  dit  doodigh  lijf,  op  d'ure  die  ghy  weet, 
Vervoert  te  werden  in  niew'  Hemelen,  niew'  Aerde 
Van  onbekende  form,  van  onbegrepen  waerde, 

Daer  van  in  ons  de  hoop  op  Dijn'  belofte  light 
't  Huys  der  Gerechtigheit  en  eewigh  levens  licht. 

Doet  die  barmhertigheit  den  Hoofden  en  den  Leden 

Van  dit  vergaert  gefin,  en  doets'  op  ons'  gebeden 
Den  Vrienden  van  dit  Huys,  en  die  het  by  haer  bloed 
Verwant  en  Maegen  zijn :  Jae,  Heer,  wy  bidden,  doet 
Oock  onfen  Vy anden  de  felve  gunft  beleven , 

Ons'  blinde  Vyanden,  die  in  den  doncker  fweven , 
Verr'  van  Dijn  waerheits  pad,  naer  Dijn  eer  in  dat  werck 
Beftaen  kan,  en  de  vreed,  en  ftichtingh  van  Dijn'  Kerck. 
Doet  noch  de  felve  gnnft  dien  Ghy  Dijn  Volck  in  handen  , 
Als  Vooghden,  hebtgeftelt,  voor  al  in  defe  Landen , 

Daer 

"\ 
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Daer  ghy  dit  deel  Dij  ns  Volcks  te  famen  hebt  gebracht 

Met  all'  de  fchaeren  van  haer'fwaere  Legers-kracht ; 
Oock  met  den  jongen  Vorft  in  haer  bewind  geboren , 

En  die  aen  '*t  Hooge  Huys  van  lijnen  Bloede  hooren. 
Doets'  oock  den  Dienaeren  van  Dijns  Woords  drucken  Ooft  ■„ 
Doets'  allen  fwacken  en  verlegenen  om  trooft , 
Doets' allen  menfehen,  Heer,naer  Dijn'  barmhertigheden 
En  wijsheit  ibnder  grond :  want  wat  zijn  vleefch  en  leden 

Van defe  fterrlickheit,  't  en  zy  in  Dijn'  Genae , 
Waer  is  het  Schepfel  oock,  dat  voor  Dijn  Recht  beftae  ? 
En,  ö  Ghy  Schepper  en  Behoeder  van  de  menfehen , 

Wat  fou  Dy '  t  Schepfel  doen  ?  hoort  en  verhoort  ons  wenfehen 
Soo  verr  het  werdt  gewenfcht  als  Ghy  ons  wenfehen  heet , 
Met  wat  ghy  noodi<z;er  tot  onfe  welvaert  weet  -, 

Soo  wy  al  't  noodighit  hier  in  't  Heiligh  Voorbeeld  fluy  ten^ 
Dat  Ghy  Dijn'  Kinderen  na  Dy  hebt  leeren  uyten. 
Soo  't  Dijn  e  leeringe  by  ons  werdt  na  gefeght, 
En  op  Dijn'  Autaren,  danck-offers-wijs,  geleght. 

O  in  de  Hemelen  ons  aller  eenigh  Vader , 

Geheilight  zy  Dijn  Naem,  Dijn'  Rijcke  kom'  ons  nader-, 
Dijn  wil  gefchied'  op  Aerd  als  in  Dijn  Hemelrijclc : 
Geeft  ons  het  noodigh  brood  van  daegh  en  dagelijck ; 

Vergeeft  ons  alle  fchuld,  foo  w'  alle  fchuld  vergeven 
Aen  dieonsfchuldigh  zijn;  en  leidt  ons  by  dit  leven 
In  geen  veribeckinge,  maer  vrijdt  ons  van  den  ftrick 
Des  Boofen ;  want,  ó  God,  alleen  en  eewelick 
Hoort  Dy  der  R  ïjcken  Rijck,  en  alle  kracht,  te  famen  : 
Met  alle  Heerlickheit  der  Heerlickheden .  Amen. 

Om  beflandigb  Geloof, 

VT  7*At  ick  voor  oogen  fíe  en  kan  icknietgelooven , 
^*  Het  gen'  ick  niet  en  lie,  daer  voor  ick  God  moet  loven? 

Geloov'ickofick'tfagh. 
Groot  Gever  van  die  gaef,  geeft  dat  ick  't  herden  magh } 
Tot  dat  Geloof,  Geficht  fal  werden,  en  Hen,  weten , 

En  alles  Liefde  heeten , 

In  't  rijfen  van  dien  dagh. 

Fm  ¡de  da  Eerjlen  Baech, 



TWEEDE     BOECK, 

'tKOSTELICKMAL, 
Ende 

'VOORHOUT 
Van  "    • 

'sGRAVENHAGE. 

fc 



G¡u¡imJatepatet  vefter  hic  error ,  qui  ornaripojje  aliquid  veftimentis  <z¡li- 
matis  alienis  l  At  id  jieri  nequit.  Nam  fi  quid  ex  appofitis  luceat , . 

ipfa  quidem  qm  funt  appofitalaiidantur -3  illudyerh  eis  Uclum  atqm 
yelatuminjuafaditateperdurat. 

Boeth.  de  Conf.  Phil.  1.  2. 
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KEPKTPAIA     M  A  !T  1  ï, 

't  KOSTELICK   MAL. 
AEN    DEN    H  E  E  R  E 

JACOB     CATS, 
Doemael 

Penfionaris  der  Stadt 

DORDRECHT. 

En'  op-gefnoeide  Broeck ,  een'  fackende  Bragoen  j 
Een  holle  Harnafc h-tip, een  door-gekapte  Schoen, 

Een'  averechte  Teil ,  dack-deckfel  van  de  luyfen  -, 
Een'  op-gekrulde  Strop ,  om  ratten  in  te  huyfen ; 
Een  om-geworpen  Hemd,  fpijt  Wafchters  bloo- ten  arm } 

Een  om-ge\vorghde  Kuyt ,  fpijt  Beulingh-maeckfters  darm } 
Een  over lintte voet,  fpijt  Doffers ruyge pooten  j 
Een  fteile  ftelten  hiel ,  fpijt  Satyrs  fpitfche  koóten ; 
Een  fwaeyende  Kappoot ,  meer  hinderlick  dan  nut , 
Meer  vlagge  dan  verdeck,  meer  ballaft  dan  befchut. 

Ghy  lacht,  geleerde  C/tts-,  ickgunn'u  dat  vermaken, 
Die  milte-kittelingh ,  die  oeffeningh  van  kaecken ; 
Maer  fiet  wat  achterom ,  deinft  eens  tot  op  den  dagh 
Die  ons  gemeene  Vaêr ,  eerft  aengefien ,  eerft  fagh : 

O!  die  dien  niewelingh,  dienonbedreven#fpitter  •g«i.3.2s. 
Dat  maeckfel  had  setoont ,  hoe  dwars,  hoewrangh,  hoe  bitter    2aidd,"'« , <lj  *  o  tTgo  f  vet  auo 

En  hadd'  hy  't  niet  beloert ,  hoe  hadd'  hem  't  niewe  hoofd  n»n i»g«» » 
Gedraeir  in  't  over-ilaen  wat  beter  waer'  gelooft ,  J^l*ku. 
Ofdat  hetfijnsgelijck  den  feften  was  geboren,  GenA"^'.' 
Of  met  het  zee-gediert  een'  Sonne-reis  te  voren  !  >'»  "■ 

Waer  hadd'  hy  't  woord  gefocht  (hy  die  fe  all'  kofb  vinden 
Om  al  dat  voor  hem  ftond  aen  tongh  en  tael  te  binden}  *  "* 

Waer  hadd'  hy  't  achter-haelt ,  en  in  wat  heriTen-hoeck , 
Om  dit  herfchapen  dier  in  't  aller  dingen  boeck 
Te  plaetfen  op  fij  n'  ry  ?  En  ghy ,  ontleende  lenden , 
Gebroken  Adarain  uyt  die  u  fagh  en  kenden  c<m.  ui¡. 

K  z  En 
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En  keurden  voor  fijn  vleefch ,  en  noyt  en  hadcTgekent , 

Groot-  moeder ,  die  ons  all'  gebaert  hebt  en  gefchent  ■> 

Die  u  naer 't  ongeval  van  't  fondigh  appel-flocken 
Voor  oogen  hadd'  gebroclit  twee  op-getoomde  locken, 

pjihthrcmrct,  Een'  over-mèelden  top ,  ipijt  molenaren  kruyn , 

7ttM,tlcrc'.  Een  dubbel  backhuys  vel ,  fpijt  lpijtigen  ajuyn , ¡i.  Ma«.     Tweeiinnelicke,  meer  dan  fien  elicke,  brauwen, 

i  Lapida    Een  uyt-gewortelt  paer ,  trots  't  konftige  benauwen 
orienupai-  yan  d'oud-beroemde  ibreep  (is  Griecken  land  gelooft} 
mLi cji  ««    Die  eens  getrocken  wierd  en  ander-mael  sekloofr ; 

ovid!  *""    Een  over-laaen  Oor  met *  oude-moeders  beenen , 
=.  imm  &  m  ̂  [et  verr  en  2  cliep-geibcht ,  en  daerom- waerde ,  iteenen ; 

¿rinfideiu-  Een  3  om-gebandden  hals ,  trots eenigh  Brack-gefpan  j 
tÍwwj?i»^«Í  Een  fchuynfche  rimpel-kraegh ,  trots  aller  Boeren  wan ; 

n""ípií/M""  ̂ en  ron<^om  ftaelen  arm ,  trots  aller  Krijghsky  vonden  > 
3  Mthiqui-  Een  open  Memmen-hol ,  trots  wind  en  winters  wonden  j 

ful fPZ,!i""r  (Treft'4  eener  niet  te  recht  dit  onbefchaemde  moy , 
^rTaem.  Zij  n  d'Hoenders  niet  te  koop ,  wat  doen  fy  uy  t  de  koy  ?} 
ai«-         Een  ilege  Walvifch-romp ,  plat  achter ,  lpits  van  voren  -3 

mm  maJmi  Een  op-getrofte  krans ,  trots  eenig'  Kloeken-toren ; , 
MMtfum     Een'  om-gehoepte  pack ,  trots  eenigh  Keernen  vat ; 
vmitim.      jren 5  ,  'k  weet  niet  langer  hoe >  al  wiil  ick  langer  wat. 

4.  z.'         Hadd'  u  dit  Wereld-fpoock ,  dit  fchielickft  aller  dingen 
Gen.  5.  ij.   Niet  wel  uw'  huy  den-rock  of  uw'  huyt  doen  ontfpringen  ? 
^mfpm.m  Hadt  ghy  niet  wel  gefchreeuwt,  met  een'  verfchrickten  keer  > 
ui"*'  **  Wegh,  Zielén-moorder,  wegh,  ick  eet  geen' appels  meer? 
5  n«  mu       ̂ jaer  oock ,  verleidde  fchaep ,  Stiefmoeder  aller  wijven , tetpofituf  nu-  *  J 

mmemprm-  Stond'  kinders  kind' ren  toe  met  Befte-moer  te  kijven, 
'jtdjuit »-  My  dunckt  ick  u  voor  al  in  rechtelick  beklagh 

„«„próxima  pc  ic]ad  van  onfe  fchuld  licht  op  te  pleiten  fagh. 
o-.id.  3.  de  « Wie  toond'u 't  Vijgen-blad?  deichaemte.  Wie  het  ichamen? 
.Art  *  •  " 

6  'luauevc-  Ervarentheit  van  't  quaed.  Wie  leerd'  u  't  quaed  beramen  ? 
75  ."'    ,?'"  Een  foetserono-hde  beeft.   Wie  bond' uaen  haerwoord? COtiltïtUHT/l  no*  c?  4-* 

huf" """••■    Mijn  ongebonden  keur.  ">  O  fmettelicke  moord ! 

mamm'fi.    Oftruyckel,  die  met  dy  foo  menigheewen-erven 
7Öm,  kadert  Geruckt  hebft  in  't  verdriet  van  Werden ,  Zijn,  en  Sterven, 
mxs,  ir  di-  UYt 

4' 

fcamuiiqiutn- 
tafupplicio 

hurnanum  ftnut ,  ciinoiidUntiamfiraffecitmi.  Chryf.  Iriitscommutata  ,  mn  fo'.wn  faSa  eji  piccetrix  ,  ve'um  &  ¡enmt 
7  líe  magno  patato  primi  Hominii,  natura  ibinofy*  h  ¿ttc  j  ?c:catoTU.  Auguftin. 
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Uyt  d' aller  heilen  hooghd  in  't  aller  quaelen  dal, 
Daer  galle  groeit  ia 'c  hert,  en 't  hert  broeit  in  de  gal! 
Vervloeckte  fnoepery ,  nacr  dijn'  verboden  beten 
1  Befueren  wy  de  dood  van  't  gullïgh  Willen- weten , 
Die  wortel  heeft  in  ons  by  tacken  voort-gebracht 
*Kouw,  Schaemte,  Kleederen,  Begeerlickheit,  en  Pracht, 

Die  't  lecke  fchip  befchreidt ,  zeilt  daerom  niet  te  dichter ; 
Die  onder 'tpack  verlucht,  draeght daerom  niet  te  lichter : 
Leent  fchouders ,  aldatleeft,  elck  lijde  voor  fijn  deel ; 
Noyt  fagh  ick  zeer  in  fucht,  noyt  wond  in  traenen  heel. 

Mijns  deels, vernaemde  Cats,ick  fwicht  en  duyck  en  draegh  het ; 
Soo  veel  een  ander  draeght,  icklle,  belach,  beklaeghhet: 

't  Beklagh  is  broederlick -,  3  en  ?t  waer  te  herden  hert 
Dat  geen  gevoelen  trock  van  fijns  gelijcken  fmert: 

't  Belacchen  lichtelick  fal  yemand  min  genoegen ; 
Als  of  verdriet  en  vreughd  in  een  gefpan  te  voegen , 

Onhebbelicker  leeck,  dan  't  Henxt-peerd  by  de  Meer, 
Onlijdelicker  neep  als  't  knippen  op  een  fweer. 

Die  hoore  mijn  verfchoon  :  van  duyfent ongevallen 
Die  ick  door-delven  fie  gefontheits  teere  wallen , 

Komt  myd'er  een  te  voor ,  dat  beid'  Stadt  en  Caftecl 
Der  Kleine-wereld  treft ,  beid' ,  neer  en  opper-deel : 
De  Sieckte  die  't  gedruys  van  haer'  verfufte  toonen 
Kan  opwuert  ilijgen  doen ,  tot  daer  de  finnen  woonen ; 
Wat  apelicker  pert ,  wat  fpottiger  gelaet 
Sien  wy  niet  dagelicksaen  dit  gemeene  quaed  ? 

(Gemeen  ?  meer  als  gemeen  :  als  't  allefins  geweten , 
En  niet  vermomt  en  wierd'  by  die  het  heeft  befeten.  _) 
Sulck  fielt  fich  boven  reick  van  aller  ftaten  top , 
Spreeckt  hooge ,  treedt  niet  laegh ,  fpant  borft  en  buyck  en  krop , 

Is  dunkend'-Heer  van  al ,  maeckt  van  't  Ooft  fijnen  fetel , 
Sijn'  voet-banck  van  het  Weft ,  noemt  de  Zee  fijnen  ketel , 
Het  Sonne-licht  fijn  vyer ,  't  Gevogelt  fijn  gebraed , 
Het  Mane-rond  fijn'  toorts,  den  Sterren -pad  fijn'  ftraet, 
Den  Donder-draf  fijn  woord ,  de  Winden  fijn  verfuchten , 
Den  Regen  fijn  gequijl ,  den  Blixem  fijn  verluchten , 
Wij  ft  Princen  uyt  haer  goed ,  praet  Vorften  van  de  banck , 

Velt  Keyfers  met  een'  wenck ,  breneht  Koningen  in  dwanck. 
b    K  2  Wat 

I  Te  cc  at  um 

quodex  pact:- 
to  oritur ,  non 

jam  peccatum 
lantnmmodo  7 

fed  er  pecca- tum </?,c-ptr- 

napeccatu Grcgor. 

2  Veflu  ttftt* 

necejjitate  ,  h- 1  uitat  e  ,  ho~ 

nejïatc  ,  infro- 
duilustfty  ab- 
itftts  vanitatd 

difiendto,  tur- 

pitttdine  at!- 

fandus,  Fr. 
lic.  Mir. 

3  Natura 
hominum  pro- 

na eft  ad  cle- 
ment tam  y   fa 

in  alieno pec- 
cato  fui  <jttif- 

que  mïferctnr* Ambr* 

Thrtnitis. 

3 
0 
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Wat  is  hy  in  der  daet  ?  vraeght  die  hem  fien  en  hooren , 
Een  broodeloofe  bloed ,  een  bedelaer  geboren. 
Sulck  fchept  fich  eenen  fchrick  van  alle  dat  hem  naeckt : 

Wat  lett  hem  ?  't  is  van  glas  al  wat  men  aen  hem  raeckt  > 
De  ftoelen  zijn  fijn'  dood ,  het  beddedoet  hem  beven , 
Daer  vrecft  hy  voor  den  bil ,  hier  fal  hem  't  hoofd  begeven ; 
Daer  grouwt  hem  voor  een'  foen ,  daer  trilt  hy  voor  een'  knip , 
Als  een  verlegen  fchip  voor 't  ftooten  van  de  klip. 
En,  noch  meer,  (6  die  't  faeg'  aen  't  meerendeel  der  menfchen ! } 
In  die  doorluchtigheit  fal  fijn  wil ,  fal  fijn  wenfchen , 
Wat  hy  hoopt,  wathyhaet,  wat  hy  mint,  wathemquelt, 
Vooral  dat  oogen  heeft ,  ten  thoone zijn  geftelt. 

Sulck  laedt  fij n  aengeficht  met  een'  verfierden  fnevel ,         ("gevel 
Daer  hem  noch  boom ,  noch  ftaeck ,  noch  maft ,  noch  ipriet,  noch 
By  teverlijcken  dunckt.  Eenander,  dieickgis, 
Van  allen  menighmael  minft  buyten  gifiingh  is, 

wid  wwï     Buckt  waer  hy  ftaet  of  fit ,  vreeft  Kercken-ftijlen  leeghde } 
Want  of  fijn  hoornen  kruynde  welffelenbeweeghde, 

i  E/i  w  f,,  't  Gebouw  moght  ftruyckelen.  Een  lefte  (mogelick 

M¡'ZmU!ro  Niet  altijd  buyten  twift  van  recht  of  ongelijck) 
xmmqvcM.  Liep  liever  eewigh  bloot ,  dan  nae  den  hoed  te  hooren ; 

L'Jf"nr^'ar.  Hoefoo?  bedeckt  hy 't  hoofd ,  wat  raed  met  d'Efels  ooren  ? 
mZ '¿;rf"!~      'c  Zij n  droeve  teeckenen  van  een'  gequetften geeft , 
mim,h¡c     Toe-gangen,  foohetfchijnt,  des  menfchen  tot  de  beeft, 
Zllílmeít.  Verdrieten  fonder  paer ;  'dat  opper-ftuck  der  leden , 
cap, ut  ¡„„„a.  j-)al:  e(jej  reden-huys  foo  leesji  te  fien  van  reden. 71*  Tifzni'.i  ATX)  J  C? 

ratnnufcdti.  Wie  üTer  evenwel  foo  kittel-doof ,  foo  fteegh,2 

me™,:',™,  L-  Die  al  dit  my meren  niet  eens  aen  't  lacchen  kreegh  ? 
ZJúmf'^-  Die »  kiJcker  van  d*  fpel  3 ficn  niet  en  liec  ontvallen , 

'■>";'m  Wat  drolliger  verdriet  ,  wat  droeffelicker  mallen  ! 
¡fifi.  Hier  licht  de  reden ,  Cats ,  waerom  my  dunckt  ick  magh 

TZa"™}^-  Noch  a'tijds  zijn  verknocht  aen  d'eene  Wijfens  lach , 
Tüumiu-.:,,,    Noch  aen  des  anders  traen ,  in  't  aenfien  o  ft  vertaelen , 
clitr- 

Furtntem  di 
cere  vtritm 

- 

■■  Van  's  Werelds  fiecke  vreughds  belacchelicke  quaelen. 
Hoe  menigh' lippen-beet  en  heeft  my  niet  gekoft 

nfm/ut"  'z  Ontmoeten  van  een  Dier,  dat  ick  ontmoeten  molt 
i  sm  tam  Met  een  gebogen  hoofd ,  om  dat  het  korts  fijn'  leden 

r'jtt-   Met  dier-gedoopte  Wol ,  met  verfche  Linnen-fneden , Met 
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Met  niewe  Wormen-web  verfierlick  had  bevracht .' 
1  En,  als  ickfomtijds  dan  mijn  ftralende  gedacht 

Door  die  gewaeten  drijv ,  en  ilelle  my  aen  't  tellen 
De  ilucken  die  ick  weet  met  die  gevoeghde  vellen 
De  konft  verborgen  heeft ,  wat  hatelicker  lucht , 
Wat  fchandiger geficht ,  wat dompiger gerucht 
Daer  onder  zijn  gehuyft,  (vergeeft  myjoffer-dieren , 
Ick  ken  mijn  herte  vry  van  fchimpelick  verfieren_) 
Het  lacchen  berft  my  wel  tot  ièeverens  toe  uy t , 
En  heeft  my  menighmael  doen  fpreken  over-luyd , 
2  O  menfch  gelijcke  lift ,  ö  dicht-doortrapte  trecken , 
Hoe  verr-vooriichtelickgaeftghy  den  raed  van  decken 
Dat  mogelick  ondeckt  noch  oor,  noch  hand,  noch  mond, 
Noch  oogh ,  noch  neus  beluft  om  te  genaecken  vond , 

En  nu ,  alsongeiïen ,  by  't  meerendeel  geprefen , 
By  velen  wordt  geacht  een  heilighdom  te  weien  ! 
3  't  Nootfakelick  verdeck  waer  noch  verfchoonens  waerd  ■, 
De  Winter  leert  foo  wel  de  Kleeren  als  den  haerd  j 
Bloott  Indien  den  buyck,  wiefal  het  Holland  vergen  ? 
Dat  ginder  oorboor  heet ,  waer  hier  de  fieckte  tergen : 
Maer  Holland,  oude  roem  van  flechtedeftigheit, 

Waer  halen  wy  een'  fchild  voor  uw'  gerechtigheit 
*  In  't  fmettelick  behael  van  d'over-zeefche  prachten , Die  uwen  kindfchen  reuck  in  haren  ftanck  verfmachten , 

Uw  mannelicke  fweet  in  haer  gefchrabde J  fmeer , 

Schaemd'  haer  mijn  penne  niet,  ick  noemden  uyt  wat  leer  ? 
De  tweede  Opper-vooghd  van  't  machtigh  Seven-bergen , 
6  De  groóte  Wereld- vorft ,  die  middernacht  en  mergen , 
Middagh  en  avond-ftond  in  eenen  Lauwer  vlocht , 

En  dry-mael  d'ys're  deur  aen  't  vredigh  fluy  ten  brocht 
7  Des  achter-ooghden  Gods,  waer  zijn  de  wevers-touwen 

Die hy door-fleten heeft ?  Sijnhuys,  fijn' Sufter-Vrou wen, 
Sijn  e'el  verwantte  bloed  befteedden  hem  den  dagh , 
Daer  hy  de  vruchten  van  fijn'  lenden  decken  fagh , 
En  anders  geen'  en  fagh.  Hoe  maecken  't  onfe  tijden  ? 
Gebreeckt  ons  deckfel  ftof ,  8  daer  moet  de  Turck  voor  lijden , 

|-\       ifnbrefqHe  coa- 

4  Ita  fit  pcflquam  fapere  1'rli  cum  pifcre ¿r  palmis  venit  m-         %  Nonncvides  Mercatorts  adtxtrema»  iarbartrwrparktmHte 
flrumhec  Maris  cxpers.ie-.L       Quid  mcrr.ortm  pretioferum  aro-  perictilu  pervèmre,  tiropttr firica ha liiirí  CBiyC 
narum^u*  ex  India,  ex  ̂ lr.i!:.:  ¿- ex  Perfi.iccenvchunt?  Chiyf.         f  ermita    quidam     ex    India    vermicuh   hujtifmedi    facers 

5  Civit.  6  OH.  *iu¿t<ftm.  7  Susten.     "  vefta.  H. 

I  ínter  feri. 

cum  ¿~  liritea- 
mina  ,  quibiu 
tiki  videris  ful- 

pdus ¿-  fir- moftttyintcllt- 
ge  te  nudum  , confeiffum , 

fcrdidum,men- dicantcm, 

Hieron. 

Hoc  Labora  \ mus  error  e ,  fie 

nobti   imponi- 
tttr ,  auod  ne- rainem  afli- 
mamus  eo  quo 

efl ,  fcd  adjici- mus  ¡Ui  o-  ea 

cjtiibus     ador- 
natus  efl.  ̂ At- 

tjui,  cum  volei veram  homints 

aftimatiomm mire  ,  &  [are 

qt'.altsfit ,  nu- dum infpice. 

Sen.  io. 
Ep.77. 

z  St  interdi- 

cla  petei,val- le  circumdzta 

(  nam  te  hoc 
facit  infanttm) 
multatibittim 

efficiënt  res  .■ 
•sid  talos  Jlola 

demi£a,¿r  cii- 
cumdata  pai- 

la :  T  Intima 

qttx  invideant 
pure  appanre tibirem.  Ho- 
lat 

Multa  vires 

nefcire  dectrt  : 

pars  maxima 
rtrumoffendit, 

ft  non  interiora- tegas.O\iá.  3. 
de  Au. 

3  Prop  ter  e  a 
ifia  nobu  tri- buir Deus y  i<t 

cperiamus  na- 
(ittatcr>i. 

Clirylbft. 
Verbera  ven- 

lorum  vitare 
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De  Perfch ,  den  Indiaen ,  en  al  dat  fpinnen  kan  •, 
i  cumiadla.  Heel '  Vlack-Icalien  beílom mere  Vrouw  en  Man , 

Ontlommert  Wíj  n  en  Terw ,  ontbladert  ftruyck  en  boomen , 

Ora  't  ydel  altijd-nieuw  van  onP  verfierde  zoomen  : 
i  £«,.{fi    (j1  Verfoeyigh  kleedt  nochtans,  lints  een  e  die  het  íleet 

r/C^  T'  Naer  d'hooghfte  levens-vreughd  het  leeghfte  fterven  leed} 
fi"»°Dt,um  'c  Ontfchuldigh  wolle-vee  van't  machtigh  Engel-Eiland 

rrïmcn't.iuod  Befuert  ons'  hoovaerdy ;  daer  groeyt  gebreck  van  weiland 
f¿£Í¿  In  ons'  begeerlickheit.  Nu  fpreeck  ick  in  mijn*  geeft , 
hfim,  Bjfo  3  Hoedickmael  raeckt  de  wol  van  't  een  op  't  ander  beeft  Í 

dutmfutfJ"  *  Het  opper-fchepfel  menfeh,  het  wonderlickfte  wonder 
G,T.uV,i  M  Van  dieden  hemel  deckt,  daervoor,  daer  om,  daer  onder. 
iji*  «dnüw;  Al  dat  leeft  leven  heeft ,  daelt  van  dien  hoogen  trap , 

'¡lil/ml  o- s  Duyckt  onder  't  wolle  warm  van  een'  gevilden  lap, 
«f  H«f  *'"  Versiert  iich  met  den  buyt  van  een'geftolen'  pis-ziel, 

4.jfff(U   Daer  mé  den  eigen aer  foo  onlanghs  in  de  mis  viel , 

J*"*    Sooonlanglis  hoornen  droegh,  foo  onlanghs  hooren  dé 

Gen.  i,  is.    Dataliijn'  Grieckfche  tael  was  vooren  achter B. 
'n,  t'7       Doch  't  deckfel  van  die  vleck  is  by  de  Konft  gevonden , 

fnm(tm'r*t    Help  fap  en  kruyderen ,  het  bloed  van  u  we  wonden 
l'mrm'X'e't-  Moet  onfen  donlverflaen ,  de  tobben  van  uw  nat, 
te,  vo,  Cju  2ijn  onfes  overdaeds  behaep-elickfte  bad. pi',  ovinm.  J  O 

ciem.'  Aiex.  «  De  nooddruft  ftaet  van  kant ,  de  koude  met  de  fchaemte 

¿asti^*  ̂ n  Zlin geen' reden  meer :  » ons ftinekende geraemte 
■©ecC*™     Vereifcht  yet  meer  als  warm  :  Wy  fperren  't  oogh  om  hoogh  9 

ex  sótad'.  '  't  Verheugelicke  licht  van  's  hemels  Water-boogh 6  Die  iS>   Bekittelt  onfen  luft.  Sou  daer  het  rood  ftaen  blaeken 
hominem  non  .  •      .  • 

aiii  de  c»«[*  In  't  geel ,  uïft  blaeuw ,  in  't  groen  >  en  in  ons  mantel-laeken, 
ZïiimJZ    In  onfe  rocken  min?  Neen,  menfche,  lijdt  het  niet ; 
i"*m "'"""-.  Waer  voor  heet  e;hy  den  aep  die  na-maeckt  wat  hy  fiet  ? tur  corpus  ad  O     J  r       .  J  t     •         i 

maxima  fri-  Knoopt  aen  den  naem  de  daed.  Daer  moet  de  wol  verdnncken , 

C^"'  Daer  moet  de  zijd'  in  't  fop ,  daer  moet  het  Lijnwaet  ftincken 

XS°t¡¡¿  (Men  pleit  noch  op 't  gefchil,  welck  fchoonft  te  noemen  zy} 
fop,,,,  cien.  Of  naer  den  geelen  Rijs ,  of  naer  den  blauwen  bry. 

jp)  „mam  Wie  fou  fich  itï't  gewaet  met  een'  verw  laten  paeyen , 
tu:!;;;":;':;  Daer  'e  foo  breed'  Veiden  is  ?  een'  Aeckfter  by  de  Kraeyen ttectjfani  ufus  _J$ 

galt*  talibus 
induuntur,¡id  tantum  us  vul^o  ¿¡•ftrajüui  admirationi  fint.ChryC.  I  coat :  ornatiim  ,  autm  immundum mtilielrtm  convemt  dici. Teitul. 

¡Uibi,,,:    feemtna    tfcfliccm    fpuicm    circ'umjirt  ,     ,ult„m\       7  Qiitddc  haliitudicam  :  inauojtmnta  caler  fed  color  re^m. 
rj-  orntlum.     Cultual  d¡cir,>u¡  ,    quem  mxn.im>  rr.uwthrtm  vt-  \  ritur.  Ecfü. 
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Ts  veel  te  fchoonen  Dier :  wat  is  't  fwart  van  de  Kauw 

By  't  glimpen  van  een'  Specht ,  by  't  vlammen  van  een  Pauw  > 
Siet  fuerer  die  my  leeft ;  't  zijn  grouwelicker  fweeren 

Die  ick  ontplaeftren  gae :  De  Schilders  van  de  kleeren 

Verftouten  op  het  werek ;  men  valt'er  aen  de  huy t , 
Die  drinckt  verw  en  vernis  meer  dan  een'  nieuwe  Luyt. 
„  f  Die  wangen  zijn  te  doods ,  fy  moeften  anders  leven ; 

„En  wat  raed ,  Pieternel  ?  Me-vrou  w ,  2  't  pinceel  fal  geven , 
j,  Dat  de  natuer  vergat ;  weeft  meefter  van  uw  vel , 

„  Wat  foud'u  hinderen?  3die,  die,  die  doet  het  wel, 
.„  Die  tanden  zijn  te  geel,  wiefou  hetdeckfellbenen 
,,  Van  fulcker  peerlen-doos  ?  Wat  raed  ?  men  moetie  boenen. 

„  Dat  waer  den  moor  gezeept ,  't  is  aen-geboren  vuyl , 
„  De  verw  is  door-geweickt.  R  ucktf '  uy t  den  worrel-kuyl. 
„Houdt-,  beter  geel' als  geen'.  Hoort,  ibndermy  te  melden, 
„  Een  nieuw  Yvoor-gebit  fal  d'oude  fchae  vergelden : 
„  By  Venus ,  dat's  een  konft  die  Venus  waerdigh  is. 
„  Maer  wat  raed  met  dit 4  Haer ,  die  fweeterige  kliss  ? 

„  Hoe  raeck  aen  't  lieve  blond ,  dat  mijn'  mifdeelde  tuyten 
„  Van  boven  is  benijdt  ?  De  drooge  Koeyeivkluyten 

„  Daer  Cypers  loofenBoer  fijn'  weiden van  ontmeft , 
j, 5  Verftuy  ven  in  een  ftof ,  daer  van  de  fijnfte  reft 
„  De  trouwe  toe-vlucht  is  van  wan-gefchapen  vlechten  j 
j,  Door-faey  tfe  met  dat  meel ,  men  fal  hem  noch  bevechten , 

„  Dies'  anders  keurt  als  blond.   Oh !  't  is  te  laet  gefaeyt 
,,  Daer  't  lange  jaeren-mes  lbo  vinnigh  heeft  gemaeyt. 
„  Ben  ick  niet  voor-  hoofd  fchier  van  d'oogen  tot  den  neck  toe  ? 
„  Verwt  eens  dat  nieten  ís.  Swijght,  daer  's  een  niewe  treek  toe : 
„  *  Daer  groey  t  niet  te  vergeefs  -,  dat's  wijsheit  eerfte  lefs  > 
,,Endaeruytditbeiluyt>  Behelpt  u  met  de  biels 

„  Van  uw'  Nicht ,  van  uw'  Snaer ,  van  uw'  Meid,  van  uw'  kennis , 
„  Die  't  doncker  droeve  pad  van  d'algemeene  fchennis 
„  Te  vroegh  betreden  heeft ,  en  met  die  blonde  kuy  v 

„De  wereld  is  ontruckt,  gelijck een'  fuere  druyv: 
„  Is  't  waer  dat  d'eene  menfeh  tot  voordeel  van  den  and'ren 
„  Het  leven  is  gegunt ,  hoe  fouden  fy  malkand'ren 
„  Een'  gifte  weigeren ,  die  maer  aen  't  Graf  gerooft 
„  De  doo  mift  fonder  fchae 3  de  locken  van  lijn  hoofd ! 

L3  „Owet- 

7»' 

\ggaftPl*. 
fmui  or  tüum non  lene  feu- 
rit  vtütum, 

Orig. 

Difflicent illii  uimirum 

pla/lica  Dei , 
in  ipfis   rtpre~ 
heudunt  ,  re- 

d.vguunt  artï- 
fleem  omnium, 
Teilul. 2  Dejinit  ejfe 

remedio  loeiu  .• 
ubi  ,  atlxfue- 
rant  vu  ia , 

morei  fuut.  ín- 

ter caufai  ma- 
lorum  nojho- 
rum  ejl ,  auod 
vivimui  ad 

exempla  y  nee ratione  compo- 

nttaurJeetcott- 

fuetndine   ab- 
ducimur. 

Qmd  fi  paitei 
facerent  ,  nol- 
lemui  imitari , 
ntlum  plurei 

faceré  cjpe- runt,  quajïho- 

nefliusf!t,quia- 

frequcntius,fe- tjuimur^  & 

reÜiapud  nos 

locum  renet  e r- 

ror,ubtpublt- cus  fa£im  tjl. 

Senec. 
3  Cura  dab  il 

faciem.  Ovid. 

3 .  de  Art. Sanguine  qiitt vero  non  rubet, 

arte  rubet. 
Id.ibid. 

o.  Huid ,  cri- 
nibus  vijlru 

quieficre  non 
lieer ,  modo 

fubfiriHu,mt>- 

d'o  relaxatu , 

modo  fufcita* 
tu  ,  modo  elt" 

/ü.Temill. 5  Toude  dt 

Cyprti. 

6  ̂1<!)1et;dt 

lAmm. 
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„O  wettelicke  konfi: ,  die  met  der  Docht'ren  fterven 

¿imifwt  '  „  De  Moeders  menighmael  haer'  naefte  goed  doet  erven  „ 

%%mt¿  »  Konft aller konften  bluf,  die  d'Eewigheit beduydt , 
imfi*  juf-  n  En  eewigh  leven  doet  een'  ftcrffelicken  tuyt ! 

TL'ptl  fr.«.      Die  Pop  is  op-getoy t ;  Wie  falfe  nu  geleyen  > 
''"zim^ugL.  Vier  henghften  na  de  kerck.  Wat  Talie  daer  doen  ?  '  Schreyen  i 
iúiuctjid,-  Wat  lett  haer?  't  Sonden-pack.  O!  Schepper,  die  Dijn' kerck 

Augiüt.  '    Vervuyltfieft  met  den  hoon  van  Dijn2  verfoeide  werck! 
tL%"™"p1  3  Straelt  het  genadigh  oogh  van  Dijn'  bermhertigheden 
ti*  ücuinm    Door  defe  <rrou  welen  ?  flaeft  Du  ach  t  op  de  reden 

job  i4.  r4.  Van  Dijn' +  verachteren  ?  bekommert  Dy  de  traen 

«Z'vï'1%'.  Van  s  een  verbaitaert  oogh  ?  gaen  Dy  de  klachren  aert 
rTtrf  ""77  Van  een'  geverwde  lip  ?  bewegen  Dy  de  ilagen , 
¡aam  cpi/J  Die  een'  ver  hoerde  boril  berouwigh  fchij  nt  te  dragen 

e'mTrrigti  Van ibo vervloeckten hand 6 ,  die dagelicks Dijn' macht,. 
ChaJL&    ̂ Jn  onDegrepen  werck 7  begrijpende  veracht  ? 
¿«na* ,  quo.      Mijn'  reden  is  verhuy  ft ,  of 't  ftinckt  voor  alle  reden , 

nti'/JfióZ'."  Gebreck  en  overdaedgelidt-gelijck  te  treden 
tm.ihum^-  Als  mede-bedelaers.  Wat  doet  ehy ,  hemels  fpijt, ta    nin  cuflor  O     1    '  r    J 

d,mt,ï  Ter.  Schand-vleckevan'tgeilacht,  is 't  ootmoed  of  verwijt 

"  Dmm  vi.  Datu  lip  dav'ren  doet  ?  of  zijn  fy  't  beid'  te  gader  ? 
rl\''°L?ocln  s  Verworpens-waerde  kind9  eilchtghy  brood  van  uw'  vader». 
t-.:,  mm  fait  i°  En  fmert  fijn  heiligh  oogh  met  uw'  vermetelheit? 

17,'  fUq'Js  Behangen  met  den  '  ■  roof  van  die  daer  light  en  fchreidt 
c^"cvUan"  Voor  uw'  verdoekte  deur ll ;  en  over  't  jaer  foud'  teeren 
6fapüm    Op't  koftelicke  mail  van  uw  Lint  en  uw'  Veeren  •, 

fcrJI,  ¡IZ'.  Die  uyt  uw'  Lobben  kml  tvvree  hembden  recken  fou , 
fl^J'h,  K- ,3  Vier  mantels  uyt  uw'  rock ,  dry  broecken  uyt  uw'  mouw  y 
frniurc  c~    Die  uyt  het 1+  Oorgewicht  van  uw'  gereckte  lellen , 

LZ'tfdZn"  Dry  Renten ,  eenen  Koop ,  vier  Hueren  fagh  te  tellen ; 
AD4a'¿B¡¿  Die  met  het  ringh-geraes  dat  uwe  hand  begraeft , 
urn-Du,»*».  Sijnuyt-sequijlt  ^elïnvanfpinneniaeghonilaeft? 
lier:  f,  vuttum         J  J       O      l      J       O  ¡T  Ö 

Ey 

ti:u.-n  materia- 

¡1  candóte  oitiniai :  f  exquifito  rulore  perfundas.  Air. tl. 
7  T^prihcndunt  emm  cum  emendar.t.  Tcrtu'.l. 

8  Nonne  metuit ,  net  e  ad  fua  protmjfit  venientem  removeat  ¿* 

ixdudat  Dcu¡ ,  dUcns ,  Hoc  opus  meum  non  eft  ?  xAu  ■:.':. 
£u:d  nafcitip ,  opus  Dei  tfi :  ergo  quodfingitur  ,  diaboli  negetium 

'J!.  Tenul!.  sMatth.i.  1  1. 
10  Lsld  exacerbanium  oculu glcrit  ¡Umi.  Jeiai.  3.5. 
1 1  Efurientis  ijl  panis  ,    quem  tu  retims  ,    nudi  e/l    veftis , 

quam  m  arca  cujlodis ,  difca'.ceati  calceos ,  c¡ui  apud  te  mar-    fmrulos  digitos  defaccfifingulis  ludit.  H&  funt  vires  amcitionist 
tfjiit ,  egintit  a'gentum  ,  tjnod  tu  pnjfidei.    Baúl.  iditarumufwarumfuiflantiam  uno  &  mulutri  ccrpufculo  tajuU- 

Ch*.  inidii  mv!til*lozent ,  cum ef inent  (h>ij!ni &■  mdm  in  mt-  \  rf.Tiltull.  £ï»»f nior  ef.  tcnf»i  cotferefent  /itwJ  Ovid. 34e  Air» 

) 

dio  vtjlriverfetur ,  vosferkuni  caUeh inferitii.  Cliryibft. 
1  z  Qnot pauperum  ventres  pojfent  indepafci?  (yqnot  corpora 

nud'e agentium contegi  ?  Chry!oft. 
1 3  Hiantibui  manicis  &  patulis  ,  eideo  ut  mediocres  indt  vejlci 

eonfici  ejuirer.t.  I.  Fr.  Pic.  Mirand. 
Mt,  ̂ Zuniui  exicnjismiinoi commifit  elenchos.  Juven.  Vno  ¡i. 

m  deciel feJlertiUminferitur.  Saltw  ¿~  Ínfulas  revera  ctrvix  ftrt. 
Gráciles  aurinm  cutes  calendarium  expendunt'.  &  tn  fim/ba  pet 
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Ey !  kan 't  geen  fchaemte  meer ,  laet  reden  u  verftommen ; 
Hier  fitt  ghy  voor  't  gerecht ,  daer  dicht-bedochte  mommen 
Doorluchte  glafen  zijn ,  daer  een'  Al- weten  heit Siet  dat  men  niet  en  hoort ,  hoort  dat  men  niet  en  feit : 

Daer  ghy  die  klachten  fendt,  ftaet  voor  de  School  gefchreven , 
1  Leent  daer  de  nooddruft  maent,  houdt  nimmer  op  van  geven , 
Soo  langd'ereifcherszijn-,  z  ontgrendelt  hand  en  hert; 
3  My  ftickt  der  armen  dorft ,  my  fteeckt  haer  honger-fmert , 

lek  zitter  van  haer'  koud',  my  doen  haer'  wonden  bloeyen , 
lek  ben  de  vreemdelingh ,  ick  hincke  naer  haer  boeyen , 
lek  druyp  van  haren  traen ,  my  maeckt  haer  ftenen  mat, 

Die  hun  dedeure  wij  ft',  keert  my  het  fchouder-blad ; 
4  Die  hun  het  oore  ftopt ,  heeft  lbo  van  my  te  wachten ; 
5  Leent,laeft,falft,huyft,verloft,  breeckt  fuchten,  lindert  klachten, 

'  Ick  fpreke  voor  de  fchuld,  ick  borge  voor 't  gelagh , 
7  Voor't dubbel woecker-loon  op weinigh' jaren  dagh. 

Wel  op ,  berouwen  ziel ,  laet  dat  berouw  eens  blaeken ; 

Gaet  jaeghteen'  milde  fcheer  door  all'  't  verfchimmelt  laeken  3 
Daer  uwe  kift  af  beril,  ontlaft  uvan 't  verrot, 
Verforght  geen'  tafels  meer  het  zy  voor  muys  of  mot ; 
Uw  broeder  vafter  nae :  8  hebt  ghy  vier  niewe  rocken , 
Het  paer  behoort  hem  toe : s  beïwaeren  u  de  broeken 

Van  lccker' overvloed,  IO verfchoont uw'fwackemaegh 3 
Een'  uyt-gehongerde ,  die  mogelick  van  daegh 
Van u gehandgift wordt ,  fal't overfchot vertieren 
En  leven  van  uw'  kruym :  Bedroeven  u  de  gieren 
Die  om  u  koortfigh  bedd'  den  leiten  adem  tocht 
Van  uw'  verrotte  longh  van  avond  uyt-gekrocht 
Verlangen  wel  foo  lief  als  uytgeftelt  tot  mergen , 

En  achter  uw'  gordijn  een  vrolick  oogh  verbergen , 
Daer  't  ander  over  u  weemoedig  h  hanght  en  druypt , 
En  met  een'  fcheeven  fwier  uw'  kiften  overluypt , 
1 '  Onkommert  uw  gemoed ,  * z  gunt  hoeffelicker  erven 
Den  onbefpieden  buy t  van  uw  gerufter  fterven : 

13  Schudt  pack  en  ballaft  uyt,  ghy  die  op  't  vliegen  ftaet , L  2 

iïïatt.  5.41» 

i  Dcut.15.  7« 

3  Matt.  25. 

*£  35,3*. 

«j.';:.tï ,  «grofiü*  ionceditur  fjii,  títere  neceJfariU ,  da  pauperiotu 

¡"uperfiua  ,  títere  prttioft  ,  da  piittpenbui  viliá.  Auguftin. 
Xi  C uncía,  )?ittntis  avidatfugtent  htrcdisy  amicoqua  deder'u  a~ mme.  Hor. 

12  Laudent  te  vijïera  efnritntium  ,  ven  ruft  Antiurn  opulenta 
convivía.  Hier.  Erga  fnitres  caUmitcfos  ¿tnï^nus  iflo.  <$ttod 
veittri  fubJl)ahU  trihue  efurienti,   Zxjt^tttt  omuic  jufltu  D.t  ti- 

4rrov.1t.  tf, 

jLuc.  6.  33. 
6  Dicit  t\hi 

Chriftiii  ,    da 

imhi  ex  to 

ejHoddcditiirt, de  meo  quaro  j 

da  &  rtdde. 
Habuijli  me 
lar¡r¡torem,fao 

me  debitar e m, 

habeamtefm* 

r.eratorem. 

Augufl. 7  Frov.ip.  17. Cavene  int  er 

lóculos  ttlOi 
conclndiX  ft- 

tfttetninopttmi 

tanejttam  in tumuli*  fepe- 

Um   vitara 

paupcrurn, 

-Ambr. 

8  LUC.  3.  if. 

9  lAifttrdam efi  O-  turpe , 

unttm  laut'e  ¿y* iuxuriose  vi~ •vere,cummul- 

ti  tjiiriant. 

Clem. 
I  o  Vtcre  ei- bis  ele£iii  & 

pretiofs ,  [teut confuevijli, 

ijuia  aliter  non VJCV.1L  confacttidmem 

mcr:  duo*  intcr  fè  contraria*  affeföiones ,  tuam  videficet  pitieta~ 
tem  ,  frfraiui  ptmem modejlk  centinentia  tempera atque moderat 
re.  Chryfoft. 

15  Curfores  qttt  in  agone  currunt ,  vejlimtnta  &  pene  neceffit- 
ria  aijiciunt .  Jtaiturustn  ccefam ,  ut  expediïiorjit ,  divhwpenh 

nmnespAuperibiH dftibnat.  Chryfoír, 
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i  Kecier.14.  i  Geeft  dat  onhoubaer  is ,  z  gaert  fchatten  daer  ghy  gaet , 
i>«  ?tiot  ,ün  3  En  fpreeckt  dan  opwaert  aen  met  ongeveinfde  voncken , 

ITnJ'pZ" '  Kroon,Heer,Dijn eigen  werk;fchenk,Heer, ick heb  gefchoncken. 
9Hcd  „o,,  pete.      h0q  iieb  ¡cj-  't  t  Waerde  Cats ,  hoe  raeck  ick  hier  om  hoogh  ? 
Auguiun. '    Wat  heeft  my  dus  vervoert  tiy  t  aller  oogen  oogh ,. 
ifctf*wc'%  4  Daer d'oogen  fchemeren, 5  daer  wafch en wiecken fmelten >■ 
linf »*■«.  „„ie  q£  ioert  mv  weer  ter  hand,of  kortt  my  defe  ftelten  •. extturus  if  ■*      T  -  1111  1 

é--,n,ic  ncn   Ick  ftruyckel  op  het  land,  wat  maeck  ick  in  de  lucht  ? 

■w "Til  Het  kruypen  is  my  konft ,  wat  maeck  ick  in  de  vlucht  ? ¡¡e  erg»  fub.       g|er  nocj1  een  vi-oück  padftaet  my  met  u  te  treden , 
eou<,ca,Mp*-  Door  't  dickfte  van  den  drangh  van  's  werelds  ydelheden  , 
chiyibft.      Om  eene  boven  al ,  die  ick  te  noemen  plagh 
¡te  cou,c«t  Het  redelickft  Waerom  van  ongeveinfden  lach. thefauroi  tn  E? 

tena ,  nan  i,a-      Waer  noch  de  Broecken-vorm ,  de  Rocken-maet  gevonden  3  ■ 

in  cal.  vi.  Daer  oud'  en  jonger  eew  voor  eewigh  aen  gebonden , 
Taiuml'uu  Voor  eewigh  onder  kroop ;  ftond  noch  de  Kap,  de  Kraegh , 
nihü  haieirè  Of  nu  als  gifteren ,  of  mergen  als  van  daegh ; 

3  Da¡r+.  27'.  Koft  noch  de  niew  April  fijn'  buer-maend  Mey  bewegen  , 
m^JnZ'Z'  »  De  Hoeden  die  ick  vorm  ftaen  immers  foo  ter  degen , 
fiatknt  am-  J5  £)e  Mutfen  die  ick  ploy  foo  onbekommert  net , 
»*  rüideru*    ,,  Mijn'  Mantels  foo  beihoeit,  mijn'  Schoenen  foo  befett  > 
gZCuTqulm  55  Aenvaerdt  eens  goed,voor  goed,5  weeft  eens  met,wel,te  vreden3 
quorum  ocuii     Eens  reden  is  't  altijd ,  eens  goed  is  altijd  reden: m  aenfara  urn.         ̂   i  /-  i  i  1  •  ■  n 

b-amex  ciare  „  Staet  oock  twaelr  broederen  van  een'  gehj eken  ltaet 
sin"*"''     5»  Yet  loffelicker.  toe  dan  een  gelijck  gewaet  ? 

Jutiïmï  Noch  waer  't  dan  lijdelick,  't  zy  men  de  Poolfche  Lutfen , 
itttácraty)    't  Zy  men  den  Franfchen  Pot ,  'tzy  men  de  Sweedfche  Mutfen  > 
Kmc7i7,  te-  't  Zy  men  of  't  Engels  geel,  of  't  Hollands  blaew  verkoos , 
,r*.  övi'd.     >t  Waer  maer  half  fottigheit,  die 't  eens  waer  voor  altoos : óCumomnu  iroj  •!  r    1      T- 

vita  humana      Maer  verr'  van  defe  Strand  verzeilen  onle  luiten  •, 

Zl}TeÍT'  Dat  Geeft  heett  in  den  menfeh  vindt  ongemack  in  't  ruften , rum*,*,  in     7  j^u^. m  >t  veranderen ,  luft  in  de  niewigheit  •, 

mhiiyw.i  de-  Dry  dagen  zijn  de  maet  van  ons'  geftadigheit : 

t'upL'uJfi-  't  Schij  nt  ons  de  Maen-loop  L  idt,  of  (lal  ick  't  naerder  raecken  ) 
ncmTnX*-  8  'c  Schijnt  ons  het  Maen-licht  terght,  en  ons  verfnippert  laken 
nárcjuam     Met  fijn'  verfcheppingen  gelijck  verfcheppen  doet. 

%'mJat ;""  Nu  prijft  fy  Kap  en  Rock ,  nu  looft  hy  Broeck  en  Hoed : attjtic   Á  con-  O-, 

fueííi  alto 

irantferr.ï-lit. 
7     ̂ ijolcnt    humana    mutaLUitaÚ    trania  firdere    prafen-  I    Cunttarumnovitasgr.itiflimartrum.  Ovid. 

tia.  l'aul.  Of  of.  I    8  Stultm/icut  luna  mmatur.  Ecdef.  27. 1 1. 
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Befocckt  eens  beide  weer,  eer  thien-mael  Hoed  of  Rocken  , 
Eer  thien-mael  Kap  of  Broeckdes  avonds  uyt-getrocken , 

Des  morgens  aen-gepaft ,  fij  n'  meefter  hebb'  gcdeckt , 
Begeckt  my  eewelick,  foo  hyfeniet  begeckr ; 

Soo  fyfe  niet  verfoey  t,  en  beid'  u  liegen  heeten  , Dat  emmer  haer  vernuft  die  lengde  met  die  breedten , 

Die  ploy,  die  pluys,  die  planck,  dat  fnoer,  die  fné,  die  fh  ebb', 

Dien  tuyt,  dien  tip,  dien  top  voor  fraey  verkoren  hebb'. 
Dus,  hadden  \vy  te  deel  dien  onverdienden  fegen 
Des  wreveligen  Volcks,  dien  brood  en  quackel-regen 
De  lafterige  lip  tot  fwijgen  brengen  moft , 
Waer  't  onfe  wollen-  draed  het  flijten  niet  en  koft , 
Waer  't  onfe  webben  oock  in  dry-mael  vijfthien  jaererr 
Altijd  niew,  altijd  oud,  en  beide  noyt  en  waeren , 

Wy  fmoorden  onder 't  pack  van  ftadigheits  ellend, 
Wy  ftickten  in  't  verlangh  van  veertigh  jaren  end , 
Den  Hemel  liep  gevaer  van  averechts  beklagen , 
Dat  daer  genade  was,  waer  hier  den  hals  vol  plagen. 

Dan,  danck hebb'  Scheeren  Verw;  verflijtens  taeye ftond: 
Vergolden  wy  te  minft  met  menig'  fchoonen  vond 
Van  Schilderyen-vreughd  ,  *  van  fnipperen,  van  kerven , 
Tot  op  den  laetilen  draed :  want  deckfel-loos  te  fterven , 

Is  op  geen'  thiende  mijl  genaeckelick  verlet , 
By  't  lecker  kittelen  van  niewigheits  verfet. 

Staet  dan  uw  regel  vail,  getrouwe  Princen-hoeder , 
Mis- loonde  Keifer- voogd,  die  metuws  meefters  moeder, 
Onnoofel ,  onbehaelt ,  getuyge  zijt  geweeft , 
Wat  een  onmenfchlick  menfeh  gemeens  heeft  met  de  beeft  > 

2  Heeft  dan  u  leere  grond, dat  wijsheits  eigen  wefen 
In  d' altijd  eene  wil ,  en  weer-wil  ftaet  te  lefen , 
Wat  roey  verdienden  wy  in  uwe  fcholen  niet, 
Die  voor  en  achter-noen  defelve  felden  fiet  ? 

Hoe  buyten  ongelijck  hadt  ghy  van  ons  befloten , 
5  Wat  gaet  het  rader-werek  van  binnen  uy  t  de  koten  3 
Daer  buyten  op  de  handfoo  wifpel-uerigh  wijíl  I 

Wat  poelen  moeten 't  zijn,  daer  fulck'enfchuy  maf  rijft! 
Dan  luyftert ,  groóte  Man ,  noch  wil  men  met  u  dingen , 

.,  Noch  vint  het  zeer  fijn  falv :  Wat  reden  fal  m  v  dwingen , 

L  3  (Dus 

Exod.  ii. 

Deut.  2j.  f. 

1  Frecuentes 

&  ajfeftati 
limbi  ,  crebra 
fenejlra,  qua 

vulnera  ¡unt 

vejlium  ,  in. 
tempcftivx  & 

peregrina  firn. bri*  ¿r  earum 

dtfpendia  con. 
demnandafunt 

fane.  I.  Fr. 
Tic.  Mir. 

2  Séneca. 

Quid  e/l  fa. 

pientia  ?  fem- 
per  idem  veilt 
atque  idem 

nolle. 

3  Vantim  eer 
vanttatu  no- Tam  ingerit 

corpori.  Exte- rior enimfuper. 

fimta  s  ïnteno- 
ris  vanitatis 
indicium  ej!. 

Mollia  indu. menta  animi 

moüuiem  indi- 
cant .'  non 

tantum  cura- 
retur  corpora cultus,   nip 

prins  netritlra 

fuijft  mem  in- culta virtuti- 
bui.  Bernard. 

Hui  tam  ope- re monjhuofa 

vefte  deUB.in- tur  ,  ánimos 

ttïam  mon- 

ftruofoi  lia. 

tent.  Guicc, 
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(Dus  praett  eens  Koninghs  Wijf,dus  pleitt  eens  Vorften  Vrouw j 

„  Wat  wettelicke  wet  lal  my  mijn'  muts ,  mijn'  mouw , 
„  Mijn  harnas,  mijnen  hoep,  mijn'  tuyten-krol  beletten , 
„  Leegh, los,  langhs,  over  dwers,  Noord-ooft,Zuyd-wefttefetten, 
„  En  anders  alle  daegh  ?  De  minfte  van  den  hoop , 

„  Daer  ick  by  't  jaeren-tal  den  Joffer-dienft  afkoop , 
„  Stroopt  my  de  hielen  fchier,  treedt  foo  naer  op  mijn' treden , 
„  Dat  licht  een  vreemdelingh  fijn'  opgepronckte  reden 
j,  Onrecht  beneden  fou,  en,  buy  ten  onderfcheid , 

„  Beftuypen  voor  mijn  hoofd  het  backhuys  van  mijn'  meid. 
j,  Befnoeyt  my  nu  de  macht  van  niewigheits  verkuypen , 

j,  Waer  vind'  ick  noeh  een  pad  om  defen  hoon  t'ontfluypen  ? 
De  Vrouw  heeft  fchier  gelijck :  Maer  leent  eens  't  ander  oor 

j,  Aen  't  meiskens  wederklacht.  De  ilechtftejofter-floor 
„  Die  over  ílraet-íleen  treedt,  pronckt  met  mijn'  niewe  vonden , 
„  Verbij ftertm ij ngewaet,  behangen  en  bcbonden 

j,  Alwaer  fy  mijner  waerd ,  die  met  mijn  ed'len  bil „  Een  Princelicke  Koets  dus  daselicks  bedril. 

Wel,  foete  Jorler-iloor ,  waerhaeitghyuwverfchoonen? 
„  De  lompfte  Borger-deer  die  oit  van  melck  en  boonen 

„  Te gader  wierd'  gepapt,  liet  Sondaeghs  als  een'  Ick, 
„  Die  aen  Patrijfen-bout,  die  aen  Faifanten  itick , 
},  Die  walge  van  de  Snep  en  haer  bedreckte  foppen , 
„  Die  felden  anders  fwelgh  als  Spaenfche  druy  ven-droppen  -, 

„  ("Getuygh '  t  geluckigh  Vat  daer  in  ick  my  on  tlaft , 
„  Daer  van  de  foete  geur  op  't  lecker  voedfel  paft) 
„  En  fal  my  yemant  noch  onftadigheit  verwijten  j 
„  En  koftelicker  boord  verbieden  te  verflijten , 

„  Dan  hier  een'  fcheele  Truy,  dan  daer  een'  leepe  Trij  n , 
j,  Die  foo  veri^  van  den  trap  van  mijn'  meriten  zijn  ? 

Waer't  Vleefch  de  wortels  waerd,  noch  luftemy 't  verweeren 
Van  die  Trij n,  van  die  Truy  geduldigh  te  vereeren 
Met  een  vernedert  oor:  Maer  Wij  ven-pleitery 
Loopt  op  te  langen  rol ;  en  ongeluckigh  hy 
Die  tuífehen  hangens  keur  of  Vrouwen-rechter  wefen 

Vertwijifelt  ftaet  en  beeft,  en  dry-mael  valt  aen  't  lefen , 
En  dry-mael 't  worgen  kieft,  en  dry-mael  't  Rechter-amptj 
En  dry-mael  op  de  ftrop ,  en  weer  op  't  leven  vlamt. Soo 
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Soo  diep  doorgrond  ick  't  pit  van  all'  die  holle  reden , 
Dat  die  den  Dageraet  van  gifteren  en  heden 

Tefamen  hadd'  geknoopt,  en  all'  den  middel-tijd 
Aen  dit gekraey  befteedt  Q  't  genuchelick  verwijt 
Van  eertijds  houd  noch  fté ; k  Dat  naer  den  Spraecken-toren 
Noyt  tongeloofe  Vrouw  van  Vrouwen  wierd  geboren} 
Nochftond  hy  halver  wegh,  en  buyten  allen  fchijn 
Van  noch  denaefte  weeck  ten  einden  pijns  te  zijn. 

Wat  middel  middel-tijds  ?  waer  fal  men  't  vonnis  ftrijeken 
Van  't  overdadigh  nieu  ?  elck  weet  den  flagh  t'ontwijcken , 
Elck  deckt  fich  met  de  huyck  van  min  en  minders  dwangh ; 

(Dat's  't  oude  vijgen-blad  van  Man,  en  Vrotoc,  en  Slangh^ 
Daer  dan  een  volle  vloed  van  op-gejaeghde  bacren 

Den  acker  overftelpt,  en  fchielick  't  fchip  doet  vaeren 
Daer  noch  de  verfche  klauw  van  't  greppel-y fer  ftaet , 
Wat  golve,  ièggen  wy,  doet  hier  het  meefte  quaed  ? 
Of  die  de  voorfte  loopt,  of  die  de  voorfte  voor-douwt , 
O  f  die  de  tweede  ftoot ,  of  die  de  derde  door-ftou  wt  ? 

Hadd'  ick  item  in  't  gerecht,  dus  trad  ick  tuflehen  tween , 
Defchuld  hoort  allen  toe,  en'tongelijckaengeen. 

Maer  jocken  buyten  boort :  om 't  wijfe  woord  tefpreken,; 
De  Reden  komt  te  laetom  't  ongelijck  te  wreken 
Dat  haer  gewoonte  doet 2  en  eertijds  yd'le  toy , 
En  eertijds  overdaed  is  nu  gedwongen  moy. 
Is  doch  hetydelooghmetydelheittelocken, 

5  Rijft  doch  de  menfehen-merekt  na  't  prijfen  van  de  rocken  3 
Wordt  doch  't  fchip  na  de  vlagh ,  't  pit  na  de  fchel  gelooft , 
4  Wie  fal  een'  Volcker-vorft ,  foo  veler  hoofden  hoofd , 
Of 't  kraeckende  geblick  van  door-gegoude  zijden , 
Of 't  Akkerend  behangh  van  fteenen  fchat  bei  nijden  ? 
Wie  kan  hem  op  d£  leeft  van  alle  man  beflacn  ? 

Hoc  paft  een  Reufen-voet  in  't  fchoentjen  van  een  Naen  ? 
Wie  lal  een  Pleiter-vos  fijn  hoogh-geleerde  Mouwen, 
Wie  fal  een'  Rechter-heer  fijn'  Tabbaerd-eer  onthouwen , 
Eenfpijtigh  Spies-gefel  fijn'  fchrickelickeVeer, 
Sijn' wreeden  Sluyer-lap,  fijnleeuwelick geweer? 

5  Ouer,  plaets,  en  waerom,  omftanders  aller  faecken, 

Die  fteeds  fijn'  giflingen  op  uw  gety'  kan  maecken , 

*7 

Wat 

I  Níc  ma- 

tam  profctl't repertam  ul- 
lam  rjji  Hodie 
dicunt  mulic- 

rem  ullo  in  fte- 
culo.  Plaut. 

2  Vcfiium  con- 
fuetudo  proba- 
tur;  ut  qua  o- 
lira  damnat* 

fuerunt ,  pro. 

greffii  tempe, 
rum  laudin- tur.  Pic.Mir. 
Talara  & 

manicata!  tu- nicat  habas, 

apud  Romanos 

fiagitioftmt  e- 
rat ;  nunc  au- 
tem  honefio  lo- co ntitu ,  non 
tas  habcre,flo~ 

gitinm.  Au- 

guft. 

3  Cultutcon- "¡fut  atqne 

magnificus  ad- dit  hominiítis 
«Mhcritatcm . 

Quine. 4  ¡Ui  qni  i  ■ 
dignitatibm conJlitHuntur  , 

pretjoforibui 
vejlibus  qttam' t aterí  mduun- 
tur  -3  non  pro- 

pter  gloriara  , 
fid  ad  fignifi. tandamerctl- ttntiam  fm 

miniflaiu   A- 

quin.  Add. Match.  i8.  s. 

j  Ín  Vrjlttu  - 
horninum .  cu* 

tiroque  vita 

culttt  loco    ac- temporiapta 

ftímtintur. 

Syrumaeh.  • 
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luíl^Jlm,  Wat  leeft  hy  boven  't  peil  van  't  menfchelick  gemeen  J 
r.tc«m  ca-  Watfcheelt  hem  luyfter-eer  en  hoovaerdy  van  een , 
*er/&/«¿  du  l  Hoe  fcheidt  hy  wijiïelick  met  verr'-verfcheiden  naemen 
VuLmmlT  't  Lichtveerdigh  poppen-fraey  van 't  ftaetelick  betaemen, 
if„  <¡u*um  j_[oe ftelc  hy  over  't  ilier  van  fijn'  genegen theit res  m  alto  ho-  i    *  •    i  n  n 

mm:v.xnUn,-  Een' altijd  even-ftreecks  bewogen  iradigheit ! 

uZu":  "CL      O  welkom ,  waerde  deughd ,  helpt  my  de  ftrengh  bedwingen 
l?Tr"¡Z  Van jonckheits  weder-wil >  laet  my  noyt  my  ontfpringen  j 
a^tïjt«r  .■    Blindt  my  't  begeerigh  oogh  in  's  werelds  vodden-kas } 

pcr^'^Etai:'  Geleidt  my  drooge-voets  door  prachten  modder-plas, 
■v^mlm-  Daer  d'eew  af  over  loopt :  2  En ,  fullen  oy  t  mijn'  dagen 
cumqm  tjiu-  \  Uytmuntendegewaet 3  noodfakelick  verdragen , 

coniic'ktm  Stremt  altijd  mij  neri  luft ;  laett  nimmer  mijn  gemoed 
'tiw"  Bekladden  met  de  gift  die  't  lichaem  fwellen  doet : 
hmo]iern*.  Laett  fel  ver  defe  huyd  +  vermarm'ren  onder  't  ilreelen 

iMufmi.  Van  't  lecker  zy  den-lacht  van  vleyende  fluweelen , 
™"ÏZiJ"  En  dragen  vreughdeloos  hetop-gedrongen  pack 

VrTclnfidf'  ̂ an  'c  no°dige  lbo  veel  als  onnut  ongemack. 
rui  intaiti:  Dat  ioo  mij n'  vrye  ziel  van  flij ckerigh  beflommer 
Toftlt! "'""'  Haer  felven  in  haer  felf ,  om  haer  alleen  bekommer' , 
4J/*r«<    5  Beforg'  haer  eigen  proncks  behoeffelick  gewaet , 

'M«.cf,r-  Hoop-wiecken ,  icheidens-luft,  fond-grouwel ,  wereld-haet^ 

rcmZ7°t*-  En  altijd  even  graeg  om 5  't  witte  kleed  te  gorden  , 
laopcneteje  Orat'lamen deièn  romp  vereewightte  fien  worden qu$jtMtn-  .  il/il- 

duH»t.Tnia.  Met  haer  vereeuwigen,  den  leften  ?  dieven-nacht 

cJhuZ»'    Beftendelick  bedenck' ,  verlangende  verwacht'. 
eT/Jf  ™ '      ̂ e  lanSa  misbruyckte  Cats,  wacht  naer  geen  voorder ,  Ende  i 

«//■»«•  .•  fid  Al  duerden  uw  geduld ,  mij  n'  wijf  heit  is  ten  ende : 
Tuü^mu    En  is 't  fchier  niet  genoegh  van  's  werelds  droom  verhaelt 
'ub^dtö'l'.  s  By  die  lilfs  noch  lbo  diep  in  't  droom-bed  light  en  maelt  ? 

rj¿¿£  L  ON  DI  NI.    CID  ID  C  XXII. 

tffifaT'  ■     ̂ ílie[utddemoríbusmfas.  Juv. 

&.    H*cego  mecum 
T*'""  ¡"£-  CompreífíS  unto  labru ;  ubi  quid  datar  oí  I mcntata,  i       JJ  o  -i 
DmmUabt.  •  llhtdo  chartis.  Hor 
blttí  amato- 
m».  Tenul!. 

Habct  crnatur»  fatis  ¡lio  majerem.  H.1'011  aliud  fpetl.icu 
ium  ,  ai  illiid  te  fpeftaatlttm  compone.  Quod  cr  ro  tibí  efi  fpeéia 

eulum  •  Caium,  sAngclorum  innúmera  mulx iludo.  Chryloft. 
6  Apoc.  3. ;. 

7  Apoc.  3.3.  Heram  ultimam  idcireê  dominw  nofier  nobii  ve 

BATA- 
hiitcffcinco^nitim,  «f  femper pojfit  rjfc  fnfpecia:  »t  dum  lUam 
pr£'jidcre  ií'i  pejfumtti  ,  aí  iti.im  fine  tntermijjione  propere- mus.  Gregor. 

8  Quare  vit  ia  fuá  nemo  confitetur !  auia  itiam  nunc  in  i'Jii  efi  j 
fomnmm  narrare  vigilaran  efi.  Sen. 
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BATA  VA    TEMPE, 
'tVOOR-HOUT 

Van 

'sGRAVENHAGE. 

'c  C  Onnen-rad  begint  te  ítooten 
^TegensNoorder  kreeften  beek, 

En  die  kromme  krauwel-pooten 

Slepen  't  naer  den  Leeuwen-neck : 
Daer  mé  gaen  de  daeghjens  krimpen 
Die  men  langer  hoopt  als  heit ; 

Hey  !  wat's  al  de  Werelds  glimpen 
Min  als  tegenwoordigheit ! 

Daer  mé  y  delen  uw'  fcha'uwen , 
Haeghs-VoorhoutfcheJofFrou-racks 

Daer  mé  gaet  uw'  groente  graeuwen , 
Monick-tuyntje,  Blader-dackj 
Daer  mé  naeckt  uw  jaerigh  fterven } 
Linde-toppen,  weeldrigh hout , 
En  dat  nootelick  verderven , 

Als  ghy  weder  groenen  foudt. 

Sterven  ?  neen :  noch  fult  ghy  leven , 

't  Zy  de  Somer  blaecktof  fwicht  > 
't  Leven  fal  u  niet  beseven i  o 

Ifler  leven  in  mijn  Dicht : 
Koude  mach  ons  oogh  berooven 
Van  uw  ibete  lommer-loov ; 
Maer  ons'  oore  te  verdooven 
Sluy  t  ick  buy  ten  Jaeren  roov. 

Als  uw'  tacken  fullen  duyeken 
Onder  't  vlockigh  Winter-meel , 
En  uw'  bladerloofe  ftruyeken Proncken  metdenblootenfteel, 

M  Dan 
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Dan  fal  noch  uw  bloeflèm  bloeycn , 

(Xuftigh,  Vrijfterseen  en  acht, 

Helpt  mijn  ilramme  Rijm  aen  't  vloeyen} 
In  den  Hagenaers  gedacht. 

Dan  fal  noch  een  grijfe  Dutter 
Met  de  fchenen  voor  de  vlam , 
Met  de  tanden  in  de  butter , 

In  den  beulingh ,  in  de  ham , 
In  de Niewe-jaerfche weggen, 

t'Mijnereeren  fpreken ,  Maer , 
Maer,  hoe  kent  die  Vryer  feggen  ,. 
't  Gaet  al  ofïet  Seumer  waer  ! 

Vreemdelingen ,  die  de  bochten 

Van 't  gebulte  Wereld-pad, 
Onder  allerhande  lochten , 

Over  't  drooge ,  door  het  nat , 
Hebtbegaen,  berolt,  bevaeren , 

Hebt  uw  y  ver- vy  er  gekoelt 
Tot  hieronder  in  de  baeren 

Daer  de  Son  haer'  peerden  fpoelt> 

Komt ,  laet  uw'  gedachten  deifen 
Daer  hetlichaem  eertijds  was, 

Laet  uw' finnen  over-reifen 
Al  des  ronden  bodems  plas ; 
Nieten  haeck  ick  meer  te  hooren 

Dan  foo  fchoonen  Tempes  naem , 
Komt  u  ergens  een  te  vooren , 

Die  mijn  Linde-ly  befchaem'. 
Dunckt  u  dat  het  zy  te  vinden. 

Roomen.  In  degroote  Papen-itadt , 
Daer  de  Vagevyers  gefinden 
Van  een  menfch  een  heiligh  Vat , 
Van  een  ViiTcher ,  knecht  der  knechten , 
Maecken  een  almachtigh  man , 
Die  der  Kciferen  Recht  rechten , 

En  op  Kroonen  treden  kan  ? 
Neen, 
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Neen ,  och  armen  í  woeíle  mueren , 

Schaduw'  van  uw'  ouden  glans , 
Eertijds  hoofd  van  uw'  gebueren , 
Nu  nauw  bloem  van  haeren  krans  > 

Gaet  uw'  fchoonheic  elders  paeren  j 
t'Onfentgeldt  fy  weinigh  meer , 
Al  uw  luyfter  zijn  uw' j aeren , 
En  uw  fchimmel  al  uw'  eer. 

Is  het  mogelick  te  foecken 
In  het  prachtige  moras , 
Daer  Antenor  quam  befoecken 

Wat  het  ballingh-leven  was  ? 
Neen,  bedompte  water-dallen, 
Marmer-kaden ,  weeldrigh  flijck , 
'k  Vind  in  allen  niet  met  allen 

Dat  mijn'  Linde-laen  gelijck'. 
Sal  ick  dan  te  rugge  ryen 
Naer  de  Franfche  Scepter-ftadt, 
Naer  de  trotiche*  Panneryen , 
En  foo  menigh  fpitfe  pad , 
Eertijds  moedigh  op  de  fchreden > 
Grooten  Henrick ,  van  uw'  voet , 
Eer  hem  Clotho  dede  treden 
Daer  het  al  in  treden  moet  ? 

Sal  ick  't  weder  Noord  waert  wenden 
Naer  het  blancke  Britten-land , 

En  mijn'  overdenckingh  fenden 
Naer  de  rijcke  Teemfe-Strand  j 
Sal  ick  daer ,  als  op-getogen , 

Staen  aenfchouwen  't  lange  rack 
Van  de  vier  en  veerthien  bogen 
Met  haer'  feilen  water-fmack  ? 

Sal  ick 't  eindelick  noch  itrijcken , 
Schelde-diepten,  Aenuw'  werf, 
Die  ick  allen  vergelijcken , 
Ja  voor  allen  ilellen  derf? 

M  2 
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Of  en  foudt  ghy  't  niet  verdragen 
Avereehte  Maften-woud , 

Wonder- weelde  van  on  f'  dagen  , 
Veen  vol  ileenen ,  fack  vol  goud? 

Wel,  ick  lov'u  alle  t'iamen, 
Swijge  wat  een  yeder  feilt , 

Roem  uw'  eere ,  vier  uw'  namen  j 
Maer  waerom  foo  wijd  verfeilt  ? 
Moet  ick  wederom  vervallen 

Op  mijn' eerit  bedorven  fmaeck ; 
Noch  en  vind  ick  niet  in  allen , 

Dat  mijn'  Linde-laen  genaeck'. 

Linde-laen ,  mijn foet  verfinnen , 
Waer  ontgin  ick  uwen  roem , 

Aen  uw'  fchoríTe  taey  om  fpinnen , 
Aen  uw'  ftam ,  uw  blad ,  uw'  bloem  ? 
Schors ,  en  ftam ,  en  bloem ,  en  blad'ren  • 
Yeder  eifchte  lijn  verhael -, 

Laet  my  een  uyt  allen  gad'ren Als  u  ej2;en  altemael. 

Sal  de  Vinder  niet  bekennen 

Van  den  tweeden  Blixem-flagh 

Die  Vulcaen  van  uyt  fijn'  dennen , 
Maer  benijdende,  befagh, 

i»*..»*  .  Dat  fijn'  geeIe  Solfer-kruy men , 
Dat  fijn  fnelleflicker-Sout, 
Loot  of  yfer  niet  doen  ruymen 
Son  der  uw  verkoolde  hout  ? 

Sal  de  Kruyden-kiefer  feggen 

».  ̂ .  Dat  hy  oyt  op  rauwe  wond' Soeter  Ballamen  te  leggen 
Dan  uw  blader-knauwfel  vond?. 

i,.  Sal  hy  't  jaer-gety  verwinnen 
Van  defwareStruyckel-fucht» 
Engereeder  baten  vinnen 

Dan  de  geeften  vaji  uw'  vrucht  ?;. 

I.  z</.  i.  16, 

Sulcker 
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Sulcker  tacken ,  fulcker  blá'eren , 
Sulcker  ftammen ,  foo  gela'en , 
Vind  ick  twee-mael  twintigh  paercn 
Ovcr  eene  lenghde  ítaen. 

Knoopt  nu  all'  uw'  Marmer-bogen  , 
Roomen ,  in  een'  Regel-ry  , 
Noch  en  fal  ick  niet  gedoogen 

Dat  het  fulck'en  rye  zy. 
Laet  ick  dan  mijn  ooge  weiden 
Over  d'een  of  d'ander  kant , 
'k  Vinder  altijd-groene  weiden } 
Met  geflichten  om-geplant > 
Yemand  fal  my  konnen  thoonen 
Ofmeerhuyfen,  ofmeerhouts, 
Maer  waer  fagh  men  oy  t  bewoonen 
Soo  veel  Stads ,  in  iöo  veel  wouds  ? 

Schoone fpitfche  gevel-toppen, 

Die  uw'  Akkerende  ley , 
Die  uw'  weder-wijfe  knoppen  , 
Als  een' jonge  [offer-rey , 
Nefïens  eene  fiet  ftaen  glimpen , 

Laet  my  groeten  in  uw'  roy 
(Tegen  't  boofe  lafter-fchimpen} 
't  Opper-puyck  van  al  uw  moy. 
Welkom  dan,  heritelde  irijlen, 
En  wel  eer  Mis-bruyckte  vloer , 
Tot  het  knarflen  van  de  Vijlen 

Op  het  grove  Blixem-roer , 
Op  den  feilen  Menfchen-moorder, 
Op  de  fnelle  Slinger-flangh , 
Beenen-maeyer ,  Mueren-boorder , 
Donder-doover,  Duyvel-fangh. 

Welkom ,  vry-gefproken  mueren 
Van  de  fwarte  flaverny , 
Even  lange  moet  ghy  dueren 
Als  de  Wereld  Wereld  zy ; 

M  3  Langi> 
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Langhfaem  moet  u  wedervaren 

't  Slijtigh  knagen  van  den  Tijd , 

Lange  blijven  uw' Pilaren 
Vrede-ftammen ,  Ketters-nijdj 

Lange  moeten  in  u  dond'ren Wetten,  woorden,  waerheit,  eer, 

Straf,  genade,  wercken,  wond'ren 
Van  den  Eenen  aller  Heer } 
Lange  moeten  u  begeven 
Schande,  fcheuringh,  hoonenipijt} 
Lange  moet  ghy  ftaen  en  leven , 
Lange  weien  dat  ghy  zijt. 

Maer  mijn  Peerd  ontloopt  fíjn'  toornen , 
't  Is  te  langh  de  ilraet  bepraet, 
Daer  foo  dichten  huys  van  boomen , 

Daer  foo  foet'en  weide  ftaet ; 
Nu  wel  aen ,  gevlochten  ipruy ten , 

Eer  my  weer  mijn'  hand  ontvaer' , 
Laet  ons  uwen  roem  ontfluy  ten 
En  befluyten  met  het  jaer. 

lente.  Wat  en  komt  my  niet  te  vooren 
In  't  herdencken  van  den  Tijd , 
Die  ghy  -,  even  als  herboren , 
In  uw'  kindfche  Monden  zijt ; 
In  de  dry-mael  dertigh  dagen 
Als  des  hemels  Kandelaer 

Over  't  Bockgien  wordt  gedragen 
Naer  den  Stier  en  't  Kinder-paer  j 
Als  de  Locht  begint  te  lauwen , 

d'Aerde  opent  fchreef  by  fchreef, 
't  Weeldrigh  Vee  begint  te  kauwen 
Daer  het  Schuytjen  onlanghs  dreef? 

'k  Sie  uw'  bolle  botgiens  beriten , 
'k  Siefe  baren  elck  haer  blad , 
Als  een  vruchtjen  dat  haerperften 
Doe  't  in  's  moeders  darmen  fat : 

'kSie 
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'k  Siedieonlanghs  doove  ftruycken 
En  foo  menig'  fchraden  tack , 
In  een'  oogenblickontluycken  3 
Weinigh  min  als  onder  dack : 
Onbegrijpelick  vermogen 
(Spreeck  ick  dan  den  Hemel  aen_) 

Hoe  veel  meer  befien  ons'  oogen 
Dan  ons'  heríTenen  verílaen  ! 

Maer  oock  daelen  mijn'gepeinfen 
Somtijds  uyt  de  locht  in  't  ílijck : 
C  Wie  kan  heel  den  menfch  ont-veinfen  - 

Dat  hy  nergens  uyt  en  kijck'  ?_) 
.Niewe  fpruytjens  van  der  aerdej 
Heb  ick  menighmael  geíeit , 

Hoe  veel  hooger  is  uw'  waerde 
In  uw' jonge  weinigheit ! 

Waerd'er  altijd  fulck'en  diertc 
In  de  Haeghfche  Vryer-fchaer , 

En  't  geraege  Broeck-gedierte 
Niet  lbo  dicht  gefaey  t  en  waer  -, 
O  !  wat  foudt'er  op  een  woelen 
Om  ibo  menigh  Vryer  gaen , 

Die  fijn'  waerde  nu  moet  voelen 
Indemenightevergaen ! 

Somtijds  heb  ick  weer  gaen  fingen } 

Soo  ick  't  niewe  loof  befagh , 
Ey !  hoe  foet  zijn  's  werelds  dingen 
Op  den  eerften  niewen  dagh  i 
Maer ,  ó  lichte  fchaduw-vreughden , , 

Hoe  vervalt  ghy  in  't  verflijt , 
Hoe  kan  alle  niew  ontjeughden 
Met  het  grijfen  van  den  Tijd  ! 

Hebben  niet  de  jonge  jaeren 
Die  ick  van  den  hemel  houw' 
Menigh  haeftigh  paer  fien  paeren 

Met  een  's  anderdaeghs  berouw  ? Waer 
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Waer  uy  t  moght  de  wortel  fpruy  ten 
Die  het  mis-genoegen  gaf? 

't  Vonnis  kan  fijn  felven  uytten, 

't  Jonge  lieve  niew  was  af. 

Jonge,  lieve,  nieweblaertjens, 
Schepfeltjens  van  eenen  nacht , 

All'  uw'  a'êrtjens ,  all'  uw'  haertjens 
Zijn  ons  nu  in  eer  en  acht  j 

Maer  hoe  milder  ghy  uw'  tacken , 
Met  uw'  breeder  groente  vult , 
Hoe  uw'  eere  meer  fal  facken , 
Hoe  ghy  minder  gelden  fult. 

Dan  de  reden  fal  my  leiden 

so  m  e  p„  Tegen  ftroom  van  's  werelds  waen , 
En  uw'  waerde  doen  verbreiden 

Beid'  in  't  groeyen  en  't  vergaen : 
Siet,  den  Hem  el  is  aen  't  branden, 
En  fijn  Lichter  op  het  hooghft} 

Spouwt  de  Land-man  in  de  handen , 

't  Is  op  hope  van  den  Ooghft. 

Dry-mael  dry  en  feven  uren 
SienickTitanopdejaght} 

Qualick  feven  kan  hy  duren 
i  Tot  het  nutten  van  den  Nacht  > 

Minnen-yver  doet  hem  ioopen 
Naer  de  Vrijfter  die  hy  fiét , 
(Blinde  Minnaer !  ilaeck  uw  Ioopen , 

't  Is  het  Lauwer-meisken  niet :~) 
Wie  wil  nu  het  Bedde  ruy  men 
En  het  klamme  peuluw  fweet , 
Wie  wil  met  my  uyt  de  pluymen 
Daer  ick  hem  te  leiden  weet  ? 

Op,  mijn'Hagenaers,  mijn' Vrinden., 
Dit 's  telang'en  Somer-nacht  3 
Beter  buy  ten  in  de  Linden 
Naer  den  dageraed  gewacht. 

Hier 
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Hier  is  alle  Dier  oiitilaepen ,  Moigea. 

Hier  is  't  Krekekjen  aen 't  gaen ,  ftond 
Hier  begint  de  Spreeuw  te  gaepen , 

Hier  is  't  Quackeltjen  aen  't  flaen , 
Hier  de  Nachtegael  aen  't  neuren } 
Hier  de  Diftel-vinck  in  fwangh , 

Hier  deTortel-duyf  aen  't  treuren , 
Hier  de  Lij  fter  aen  den  fangh , 

Hier  is  Kauw  en  Kraey  aen  't  reppen  5 
Hier  de  Reiger  in  de  lucht , 

Hier  den  Oyevaer  aen  't  kleppen  , Híer  de  Swaluw  in  de  vlucht , 

Hier  de  Koeckoeck  aen  het  ftuy  ten 
Over  yemands  ongeval , 
(liTer  yemand  die  fijn  fluyten 
Leeren  moet ,  of leenen  Cal?) 

Kan  u  't  hooren  niet  betrecken  , 
Gunt  het  ooge iij  n  vermaeck ■, 
Siet  de  Dagh-bodinn'  haer  recken , 
Recht  al  fchoot  fy  uy  t  den  vaeck : 
Koft  haergrijfe  boel  verjongen , 

'k  Wedd  hy  hadfe  noch  te  bedt, 
Daer  f'  hem  nu  is  langh  ontfprongen , 
Kap  en  tuyt-en  al  gefet : 

Kap  en  tuy  t  als  gulde  ftraelen , 
Ooge-lichten  als  Robijn , 
Wangh  en  lippen  als  Coralen 
Is  haer  dagelickfche  fchijn : 
Vryers,  al  uw  jonge  leven 
Op  het  fchoonfte  fchoon  verhit , 
Komt ,  en  helpt  het  vonnis  geven , 
Iiïer  fchoonder  fchoon  als  dit  > 

Komt ,  en  helpt  my  opwaerts  kijeken 
Langhs  der  Linde-toppen  Goud , 

Daer  fy  't  nat  gaet  overilrijcken , Dat  haer  Broeder  itracks  ontdouwt  s 
N  Hy 
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rfalm  '*•  Hy  als  Bruydcgom  behangen 
Met  cieraeten  over  hoop , 
Hy  als  Princc  vol  verlangen 
Na  de  voor-eer  van  den  loop. 

Op  ,  gefellen  naer  de  Linden , 

Op,  mijn' mackers,  op  mijn'  mans* 
Die  hem  reedft  te  veld'  fal  vinden 

Spaer  ick  noch  een'  buyten  kans : 
Laet  ons  ooge  foo  wat  weiden , 
Miflelick  waer  by  de  ilraet , 
Deur,  ofVenfïer,  of  van  beiden 
Hier  of  ginder  open  gaet : 

Sulck  een'  Veniler  moght'er  klappen, 
Sulck  een  Deurtje  moght  het  zijn , 
Sonder  yemand  te  befuappen , 

't  Waer  een  tweede  Sonne-ichijn : 
Hemel ,  laet  u  niet  mishagen , 
Voert  ghy  fchooner  lichten  twee 
Die  der  duiend  met  hun  dragen, 
Hier  beneden  ifler  mé. 

Sulck  een'  Venfter  moght'er  luycken , 
Sulck  een  Deurtje  gapen  weer , 

't  Waer  wel  voor  een  baeck  te  bruyeken 
InhetklippighMinnen-meer: 
Koftelicker  minnen-balfem , 

Quam  daer  nemmermecrin  't  licht* 
Dan  getempert  met  den  alflem 
Van  een  nuchteren  geficht. 

's  Morgens  raeckt  men  aen  de  waerheit, 
Wat  het  Meisken  voor  geftel , 

Wat  voor  hacr ,  en  oh'  oock  haer  heit , 
Watgedaente,  vleefchofvel: 

's  Morgens,  eer  de  lippen  kleven , 
Eer  deplaeiter  ftaet  tepronck , 
Eer  de  poeyer-doofen  geven 
Dat  den  Hemel  noyt  en  fchonck ; 

Eer 
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Eerde  Lobben ,  eer  de  Bouwen , 
Eer  de  Kragen,  eer  de  Kant , 
Eer  de  Wiecken ,  eer  de  Mouwen , 

EerdeKctingh,  eerde  Want, 
Eer  de  Boorden ,  eer  de  Banden , 
Eer  de  Reepen,  eer  de  Rock, 
Eer  de  Moffel,  eer  de  Randen, 
Eer  de  Vlechten,  eerdeLock, 

Eer  de  Tippen ,  eer  de  Knoppen , 
EerdeSteenen,  eer  de  Veer, 

Eer  de  Wrongen,  eer  de  Doppen, 
Eer  de  Peerei,  eer  de  Speer, 
Eer  de  Tuyten ,  eer  de  Quicken , 
Eer  de  Krullen,  eer  de  bras, 
Eer  de  Linten ,  eer  de  Stricken 
Geven  datter  noy  t  en  was. 

Ginder  falder  een'  ftaen  geeuwen , 
Herwaert  ilaeter  een'  en  nieft , 

Beid'  behangen  als  de  Leeuwen Die  men  voor  de  fchoonfte  kieft, 

Beid' bedot,  bedoeckt,  befommelt, 
Beid'  de  mutfen  over  't  oogh , 
Beid'  befweet ,  begroeyt,  begrommelt, 
Beide.  Zedighj  niettehoogh. 

Siet  mijn'  Vryers,  fietmijn'  quanten , 
Siet  mijn'  herifeloofe  maets ; 
Dit  zijn  menighmael  de  Danten 
Die  u  koften  lbo  veel  praets , 
Soo  veel  pronckens ,  foo  veel  cierens , 
Soo  veel  vleyens ,  foo  veel  doens, 
Soo  veel  eerens,  foo  veel  vierens, 
Soo  veel  itrijekens ,  foo  veel  fchoens. 

Oh  !  wat  rijfen  my  de  haeren 

In  't  bedencken  van  den  dagh , 
Als'er  twee  te  bedde  gaeren 
Daer  noy t  Hy  de  Sy  en  fagh  ¡ 

N  2  Daer 
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Daer  een  flechtaertis  bevangen 
Metde  Veeren  voordeHuyt, 
Met  de  Verwen  voor  de  Wangen,, 
Met  de  Kleereii  voor  de  Bruyd. 

Hola,  MeisjenSj  buyten jockcn, 

Noode  bouw  ick  op  't  geval  > Deckt  men  foo  veel  met  de  rocken  ? 

Beter  buyten  Holland  mal ; 

In  de  warme  Zuy  der  landen-, 
Gaet  het  vryen  wel  foo  valt , 
Op  een  anders  oogh  en  handen , 
Opeen  anders  trouwen  taft. 

MüJagh.  Maer  de  Vroegh-tijd  is  verloopen 
Naer  ick 't  aen  mijn  praeten  peil ,:. 
En  de  Sonne  fchier  verkropen 

Op  den  kant  van  't  Zuyder-fteil  j 
Daer  begint  de  ftract  te  legen 
Van  haer  morgeftonds-gewoel, 
Daer  ontvolckeren  de  wegen  3 

Daer  is  alle  man  in  't  koel. 

My  eri  fult  ghy  niet  verjagen 
Felle  Straelder  van  om  hoogh  , 

Snelle  Meter  van  onf '  dagen , 
Jaeren-pailer ,  Rbnd-om-oogh , 
Dampen-trecker ,  Somer-brenger , 
Dagh-verlenger ,  Vruchten-baet , 
Beeiten-bijter,  Vel-verfenger , 
Blond-bederver,  Jorrer-haet, 

Wokken-drijver,  Nacht-verjager, 
Maen-verraiïer ,  Sterren-dief , 
Schaduw-fplijter ,  Fackel-drager , 
Dief-beklapper,  B ril-gerief, 
Linnen-bleicker ,  Tuy ten-kroller , 
Al-bekijcker,  Nummer-blindj 
Stof-beroerder,  Hemel-roller, 

Morge-wecker,  Reifer-vrind : 
Laet 
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Laet  uw'  vlammen  elders  blaecken , 
O  ver  't  onbeboomde  vlack  -, 
My  en  fullen  fy  niet  naecken 

Door 't  gefloten  Linden-dack; 
Hier  beroep  ick't  bitfte  bijten 
Van  uw'  meer  als  dollen  Hond ; 

Maer  hy  ibuw'  fijn'  tanden  ilijten 

Eer  hy  my  te  vatten  vond' : 

Jae,  vergadert  all' de  Dompen 
Daer  het  vochtigh  Veen  af  fweet  5 

Laetfe  t'famen  neder  plompen 
In  een  dichte  droppel-fpeet , 
Noch  en  ben  ick  niet  verlegen , 

Noch  en  fchrick  ick  niet  voor  't  nat , 
Koel  ín  hitte ,  droogh  in  regen , 
Sit  men  onder 't  Linden-blad. 

Wat  en  had  ick  niet  te  fpreken 
Van  de  foete  Zephyr-fucht , 
Die  door  't  loome  loov  komt  breken 

Met  een'  ruyflchende  genucht  -, 
Met  een'  flauwe  Somer-foelte  ? 
Ah !  wat  heb  ick  dick  gefeit > 

Sit  ick  in  een'  groene  koelte , 
Of  een'  koele  groenigheit  ? 
Koele  Cloris,  wreede  Marmer > 

(^Hoord'  ick  onlanghs  hier  ontrent 
Suchten  een' door-lchoten  karmer 

In  fijn'  weelderigh  ellend} 
KoeleCloris,  al  mijn  hopen, 

Die  my  mijn'  getrouwigheit 
Soo  veel  hooger  doet  bekoopen 

Alsfy  boven  d'uwe  leit : 

Heeft  u  't  fweeterige  bangen 
Van  den  doiFen  Somer-brand, 
Nu  foo  dickmael  doen  verlangen- 
Naer  den  dichten  Linden-pand , 

N  3  Hebt 
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Hebt  ghy  fijn'  gewenfchte  lommer 
Nu  foomenighmael  gebruyckt, 
En  de  lafte  middagh  kommer 
Hierfoomenighmaelontduyckt, 

Son  der  emmer  t'overwegen 
In  uw  over-aerds  verftand , 

Hoe  hem  't  herte-pack  moet  wegen 
Die  geftadelicken  brandt ; 
Die  de  dralen  niet  moet  dragen 

Eener  Sonne  verr'om  hoogh , 
Maer  van  bijds  de  flicker  Hagen 
Van  uw  een  en  ander  oogh  ? 

Een  en  ander  Oogh ,  de  tortfen 

Van  mijn'  blind-gehocktejeughd, 
Vonck  en  voedfel  van  mijn'  Kortièn , 
Mijn  verfchricken  en  mijn'  vreughd , 
Oogen ,  die  my  doet  bei  wijeken 

Onder  't  hitfigh  ilrael-fenijn , 
Sult  ghy  Cloris  noy  t  doen  kijeken 
Hoe  ick  fmeltende  verdwijn  ? 

Sal  fy  nemmermeerontdecken 

Door  uw'  gittige  Cryftal , 
Dat  my  eenefucht  kan  trecken 
Uyt  het  bitter  ongeval 

Van  mijn'  altijd-verfche  wonden  ? 
Cloris  brandt  al  wat  fy  liet , 
(^Ondoorgrondelicke  gronden !_) 
Datfe  brandt  en  Het  fy  niet. 

't  Liep  hoe  langhs  hoe  meer  op  't  mallen 
Met  de  bloed  fijn'  kinder-tael : 
Dan  den  avond  is  acn  't  vallen , 
't  Waer  te  langen  nae-verhael : 
Vryers ,  wilt  ghy  dieper  delven 
Daer  ick  willens  blij  ve  ftom , 
Daelt  een  yeder  in  u  felvcn , 
Dat ,  en  erger  gaeter  om. 

Dauw 



Voor  -hout.  i0? 

Dauw  en  doncker  zijn  acn  'c  facken ,  Avond-Hm* 
Sonen  Hoenderen  te koy, 
Allegevels,  allctacken3 
Alle  Meisjens  even  moy , 
Alle  kaeckjens  even  bloofigh , 
Alle  ooghjens  even  gauw , 
Allelipjenseven  rooligh, 
Alle  mondrjenseven  nauw. 

Achter  nu ,  verkeerde  wijfers , 
Die  de  waerheic  lede-breeckt , 

Hard-gehoofde  logen-prijfers , 
Die  voor  reden  noy  t  en  weeckt ; 
Diefoo  werckelicke  ilraelen 
Als  de  keeríTen  van  den  Nacht 
Over  heel  den  menfeh  doen  daelen 

Al  gevoelende  veracht. 

Komt  de  Minnen-moer  niet  blincken 
Even  als  de  Dagh  verfpaeyt , 
Even  als  de  Wielen  fincken 

Daer  de  Sonne-karr'  op  draeyt  ? 
Zijn  oock  niet  de  Avond-ftonden 
Altijd  foeter  als  het  licht , 
Altijd  handiger  bevonden 
Tot  de  vryeVry  er-plicht? 

Menigh  Sletgien  ongehavent, 
Menigh  onbefneden  Sloor 
Sal  bekennen  dat  den  Avend 

Deckfel  is  van  alle  goor , 
Datfe  met  dien  flimmen  gevel , 
Met  dat  muffe  fnot-verlaet , 

Met  dien  fpitfehen  iheppe-fnevel 

's  Avonds  op  haer  fchoonfle  ftaet.  . 
Maer ,  om  lack  by  lack  te  ílellen  5 
Menigh  Kalver-jonge  maet , 

Menigh  knechjen  fbud'  ick  tellen 
Dat  den  Avond  niet  en  haet  3 

Dat 
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Dat  de  duyfterheit  doet  breken 
Door  het  bloode  fchaem-verfchiet , 
Dat  den  doncker  meer  doet  fpreken  5 
Dan  het  licht  hem  dencken  liet. 

O  !  de  malle  mij  meryen 
Die  een  Minnen-alver  ftort  , 
Moeten  veel  geladder  glyen , 
Daer  hy  niet  gefien  en  wordt : 

Maer  oock  in  een'  jongen  fchroomer 
Heeft  het  reden  en  bedied , 
Emmers  is  hy  altijd  vromer 

Die  fijn'  vyand  niet  en  iïet. 
Hier  uy  t  groey  t  het  jeughdigh  krielen 
NaederLinden-duyfterheit, 
Hier  uy  t  kittelen  de  hielen 

Metais'tKlockje,  Negen,  feit* 
Hier  uvt  is  het  niet  te  houwen 

J 

Al  wat  op  het  vryen  ftaet , 
Hier  uy t  moeten  Broeck  en  Bouwen 
Met  de  Vleer-muys  op  deilraet. 

JLinde-blaedjens ,  luyiler-vincken 
Van  foo  menig'  apen-klucht, 
Van  foo  menigh  traen-verdrincken , 

Van  foo  menig'  fotten  fucht , 
Helpt  my  tuygen  wateenjearmen , 
Wat  een  itommelend  gelaet , 

Wat  een  blindelingh  om-armen 
Onder  u  niet  om  en  gaet. 

Trijntgie,  fey  daerleftmael  eenen, 
By  men  eer ,  ick  hebje  lief, 
Van  de  kruyn  af  tot  de  teenen 
Staen  ick  onder  you  belief; 
Laet  me  draeven ,  doet  me  loop  en, 

Heet  me  (lappen  as  een'  Tel , 
Doet  me  fchencken ,  hier.  me  koopen , 

Siet  wat ickje  weyg're  fel. Dirckgien 
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Dirckgien  (hoord  ick  flrack  een'  ander} 
Sel  't  dan  nummer  wefc ,  kind  i 
Smackje  ftaegh  een  oogh  op  Sander , 

En  mijn'  woordgies  in  de  wind ? 
Staet  fijn  mursje  foo  veul  trotfer, 
Soo  veul  vlugger  as  het  mijn , 
Hanghtmijn  rockjefoo  veul  fchotfer , 

? Soo  veul  loomeras  het  lijn 

Weer  een  ander  van  ter  zyen  j 
Nouw,  menTroosgie,  ftoorjeniet, 
Liever  as  ick  Griet  iöuw  vryen , 
Liever  as  ick you  verliet, 
Laghick  levendigh  bedolven 
Daer  ick  jegenwoordigh  tree , 
Liever  in  de  groene  golven 
Van  de  Schevelinger  zee. 

Weer  een  ander.  Wel ,  Agnietgie , 
Wel ,  men  hartje.,  wel ,  men  longh , 

Hoe  beviel  je  'tlefte  liedje 
Dat  ick  gifter  avond  fongh  ? 
Heer !  wat  ftond  ick  nat  bedropen 
Voor  je  deurtgien  in  dat  weer , 
Daerjy  dichgies  laeght  ¿kropen 
In  de  lodderlicke  Veer. 

■ 

Noch  een  ander,  op  een  banckje : 

Wel  efey t ,  mijn'  foete  Moer  -, 
Jouwenthalven  ,  ickbedanckje, 
Maer  hoe  ift  met  Vaer  en  Moer  ? 

Wat !  fe  mochte  foo  Jangh  grollen  , 

'k  Sou  ons  raeye  met  ons  tween 
Op  en  wagentje  t'ontrollen 
Alditmoeyelicke,  Neen. 

Weer  een  ander  aen  een  Boompje : 

Dat  's  nouw  al  men  Moertjes  goed ; 
Maer  dan  heb  ick  noch  en  Oompje  > 
O  wat  ift  en  rij  eken  bloet  i 

O  Met 
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Met  fen  bogert ,  met fen  weuningh , 
Met  fen  Koren ,  met  fen  Ooft} 
Claer ,  je  Vryer  is  en  Keuningh , 

Al  dit  hanght  hem  boven  't  hoofd. 

Noch  een  ander  van  't  gebroedfel 
Dat  of  Pen,  of  Degen  voer': 
Mijn  foulas,  mijn  vreughden-voediel , 
Ah  f  quitteert  U.  E.  la  Cour? 
Sult  ghy  eewigh  abfenteeren? 

('k  Schat  de  Meid  na"er  Leiden  voer  \ 
Wilt  mijn  ñames  obligeren 
Met  een  expedit  retour. 

En  noch  een  van  fulcke  Veeren : 
Wel  bizearrevan  humeur, 

Sulr.  ghy  my  fans  fin  traineren 
Met  ideën  van  faveur? 

Neen,  revefche,  neenvolage, 

Dus  en  magh  't  niet  langer  zijn  5 
Mefprifeert  ghy  mijn  fervage , 
Auiïï  fayje  ton  defdain. 

Defe  zijn  de  foete  vruchten 
Van  de  vrye  Vrydoms  vreughd  ■; 
Defe  zij  n  de  puy ck-genuchten 
Van  een'  ongebonden  jeughd : Al  dit  wonderlick  vertellen 

Volgh  ick  meteen  vrolick  oor, 
En  wie  fouder  derven  irellen 

't  Selver  feggen  voor  't  gehoor? 

O !  daer  gaen  ick  vleugel-fpreyen 
Als  een  henne-loofen  haen , 
Lacchen  in  eens  anders  fchrey  en, 
Baedcn  in  eens  anders  traen : 

Niet  dat  ick  my  ibeck  te  blijden 
In  mijn  even-broers  verdriet} 

Maer  noch  vindt  hy  vreughd  in  't  lijden 
Die  het  fonjder  lijden  fict. 

Hooger. 
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Hooger ,  hooger  mijn  Gedichte » 

Uytdelaeghten  op'tgeberghtj, 
Ginder  krijgh  ick  in  't  gelichte  , 
Dat  u  all'  uw'  krachten  verght } 
Ginder  is  een' wolekaen  't  drijven 
Van  een  over-volckigh  Volck  j 
Maer  wie  fal  uw  Volck  befchrijven , 

Volle  Volcken-rijcke  Wolck  ? 

Pronckt  op  'tfchoonfte ,  Linde-toppen , 
R  eckt  foo  verr  uw'  groente  reckt  •, 
Soo  veel  foo-veel-waerde  koppen 
Hebt  ghy  nemmermeer  bedeckt. 
Sien  ick  niet  voor  henen  flappen , 

Bhemer^vorjl  uw'  eigen  Voet , 
Die  noch  Arenden  betrappen , 
Noch  vertrappen  fal ,  of  moet  ? 

Sien  ick  niet  uw'  hand  geleiden 
't  Waerde  Britten-lands  Juweel , 
Dat  de  Hope  noch  doet  beiden 
Naer  een  dubbel  Scepter-deel  ? 
Door-en-door  gelifte  Zielen, 
Die,  inweinighjaeren-tal, 
Teen  en  hebt  geilen  en  hielen 
Van  het  ilibberigh  geval  > 

Moete  noch  de  fpruy  t  herbloeyen 
Van  uw  vroegh-befnoey  t  gebied , 

Soo  ghy  't  Linden-loov  hergroeyen 
Nae  lijn  jaerigh  fnoeyen  liet : 
Weere  noch  des  hemels  fegen 
Swaerder  onweer  van  uw  bloed  , 

Soo  hy  van  u  Son  en  regen 
Onder  defe  bladers  doet. 

Maer,  Getrouwe  Leeuwen-hoeders, 
Spangiens  uy  terfte  gevaer , 

Oud'  en  Jonger  iV^w-broeders, 
Onverwinnelicke  Paer , 

O  2  O  twee 
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O  tw  ee  va  n  de  wo  n  d  erh  eden 
Die  de  wereld  in  haer  fier, 

Geeft  my  toe  een'  vrye  reden }, 
Defe  gangh  en  paft:  u  niet. 

Soecken  \vy  u  dan  t'öntrecken 
't  Nutten  van  dit  Somer-pad  ? 
Neen ;  maer  wenfehen  u  te  decken 
Onder  een  verdiender  blad : 
Emmers  waer  u  niet  te  thoonen 

Halven  Hollands  y  ver  fchier, 
Waer  al  yeder  tack  een  kroon ,.  en. 
Yeder  Linden  een  Laurier.  . 

U  alleen ,  ontbonden  Schaepen, 

Joffer-volgers ,  Haeghfchejeugh'dj 
Minne-kinders ,  u  te  raepen , 

U  vermaen'  ick  dek  vreughd. 
Vat  de  dagen  by  haer'  veeren  V 
In  haer  bloeyen  y  op  haer  puyck , 

Eerd'er  noch  vier  vijftien  keeren 
Naeckt  haer  droevigh  ongebruyek. 

herf  st.  ^an  £d  dack  en  táck  ihen  fchreyen 
Meteen'  vochten  Herfften-traen ,. 
Dan  fal  Hof  in  flijck  verkleyen , 
Dan  lal  dauw  in  mifb  vergaen , 
Dan  fal  yeder  blaedtjeri  Iprekea 
Dat  het  Linden-rijsontfwaeyt, 
Meiskens ,  leert  den  hooghmoed  brekeh  > 

Alle  fchoon-in  'r-oogh  verwaeyt. 

Waer  is  't  groen  dat  n  o vt  en  dor dde 
Onder  't  nijpen  van  den  Tijd  > 
Soo  ick  ben  ftaer  ghy  te  worden  > 
Onlanghs  was  ick  dat  ghy  zijt ; 

Hier  in  zijn  wy  t'ongelijcken ; 
Dat  ick  hadde  wacht  ick  weer ; 

Maer  uw  luyfter-fchoön  gaec  wijeken 
Buyten  hoop  van  weder-keer. 

Schoon- 
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Sehoonheid ,  plaefter  van  gebreken , 

Oogh-verleidfter,  fchaduw'  fchim, 
Wordt  ghy  Boomen  vergeleken , 
Oordeelt  niet  het  oordeel  flxm  y 

Soo  magh  uweglans  befwijcken 

Met  der  jaeren  Winter-keer', 
Linde-tacken  te  gehjcken 
Waer  u  t'on  verdienden  eer: 

Laeteens  ouderdom  doorgroeven 
Dat  geladde  velle-veld , 

Dat  geen'  ipiegel  laet  behoeven 
Die  fijn'  rimpels  geeren  telt  j 
Laet  eens  dry  verbleven  ftijlen 
Van  den  eertijds  Tanden-trap 

't  Bleecke  lippen-hol  doen  quijlerr 
Op  de  kinderlicke  pap : 

Waer  op  fult  ghy  fchae-verhaelen 
Nae  foo  grondeloofen  val , 

Waer  ift ,  naer  foo  diep'en  daelen 
Datu  aengenamenfal? 

Zijn  'c  de  iilver-haere  vlechten 
Daer  ghy  eindelick  op  fwilt  ? 
Neen ,  fy  fullen  u  verflechten 
Daer  ghy  noch  op  ilofFen  wilt. 

Maer,  laet Maend en Jaer verouwen,  winter. 
Laet  verdorren  al  dat  groey  t , 
Laet  het  lochten-vack  verkouwen 
Laet  verkorften  al  dat  vloey  t , 

Noch  al  pleit  ick  voor  mijn'  Linden , 
En  haer  winter-grauwe  rijs, 
Sonder  oyt  ververwt  te  vinden 
Schoonder  groen  in  fchoonder  grijs. 

Luft  en  hoop  van  ilen  en  leeren 
Hebben  my  wel  eer  geruckt 
Daer  men  boven  alle  leeren 

Naer  de  hooghfte  hooghden  buckt  ■> 

O  3  Daer 
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Daer  den  onervaeren  reifer 

Bergen  fier  en  woleken  zeit  > 

Daeriij  Roomen,  vanuw'Keifcr 
's  Werelds  maeckfel  felver  fcheidc. 

'k  Heb  die  cewigh-witte  fteilen 
Beid'  bekeken  en  befchrijdt, 
(Teil  ick ,  Liefde  help'  my  deikn. 
Onwaerachtigheits  verwijt} 

Maer ,  beíheeuwde  Linde-ícruy nen  > 
Noch  verwacht  ick  te  verftaen , 
Waer  in  die  bevrofen  duynen 
Boven  uwewaerdeftaen : 

Spitfen  fy  haer'  Hemel  hooghte 
Op  uw'  neder-daligheit, 
Duyftert  weer  haer'  altijd  drooghte 
Met  uw'  nemmer-fchraeligheit : 
't  Schoon  van  't  Alle  ilaetin  't  fcheelen , 
Nergens  woont  het  heel  in  een , 
Die  het  maecke  wilde  't  deelen 
Veel  in  allen ,  al  in  geen. 

Wat  gewenfehter  erve-looten 
Heeft  Sijn'  hand  u  toe-gefomt, 
Half-geprefen  Linde-pooten 
Daer  men  t'einde  prijfens  komt, 
't  Zy  ick  op  's  jaers  kinder-dagen , 
't  Zy  ick  op  iljn' jeughde  kracht , 
't  Zy  ick  op  iij  n'  vochte  vlaegen , 
'tZy  ick  op  fijn  fterven  acht ! 
O  !  dien  eewigh  buyten  kommer 
Van  ontijdelick  verlet 

Onder 't  fpelen  van  uw'  lommer 
Af  te  leven  waer'  gefet ! 
O!  die  eewigh  als  gevangen 
Binnen  defe  paelen  laegh  ! 
Wat  veranderlick  verlangen 
Voc  r den  hem  uy  t  uwen  Uaegh  ? 

Macr, 
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Maer ,  ó  Wiege  van  mijn  leven , 

Voefter,  Minn',  en  Baecker-moer, 
Wilt  my ,  Vader-land ,  vergeven , 

Wenfch  ick  buyten  't  reden-ihoer ; 
Noch  en  legh  ick  foo  begraven 

In  mijn'  lecker'  lüften  nier, 
Ick  en  wiïtfe  wel  t'ontdraeven 

Daer  't  my  uw'  begeerte  ried. 

Emmers  dat  ick  adem-fuyge, 
Dat  ick  vocht  en  voedfel  treek  , 

Dat  ick  tongh  en  leden  buyge  , 
Dat  ick  lijf  en  leven  ftreck , 

Emmers  hoort  u  't  half  bedingen 
Deièr  gaeven  vruchten  toe , 
Emmers  hebtghy  half  te  dwingen 
Wat  ick  ben,  ertkan,  en  doe. 

IÍTer  dan  of  doen ,  of  kunnen, 
Of  bedencken  binnen  my , 
Houd  ick  van  des  Hemels  gunnen 
Dat  uw'  gunfte  waerdigh  zy  j 
Heet  my  uy  t  uw'  boefem  fcheyen , 
Heet  my  vluchten  met  een'  wenck» 
Moet  ick  flrack  in  Sout  verkeyen 
Daer  ick  maer  te  rugge  denck. 

Heb  ick  eens  de  krijtte  Stranden 
Weilewaertvooru  befeilt. 

Heb  ick  eens  der  Zuyder-landen 
Steilfte  fpitfen  af-gepeilt  > 
Noch  die  hand  om  eer  te  winnen , 
Noch  die  voet  om  verder  gaen , 
Noch  dat  herte ,  noch  die  finnen 

Bieden  u  haer'  plichten  aen. 

't  Waer  te  Wijvelicken  forger 
Die  niet  allen  Wereld-grond , 
Aller  menfehen  medeborger , 

Vaderlands  gelijck  en  vond  ■, 

Die 
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Die  niet  even  achten  konde 
Of  hem  Noord  of  Zuyden  fagh , 

Of  hem  't  Bedde-gaen  befonde , 
Of  het  rijfen  van  den  dagh. 

Is  doch  't  Vaderland  te  minnen 
Boven  al  dat  min-verleidt ; 

Stijght  dan  hemelwaert ,  mijn'  Sinnen , 
Daer  uw'  Vader-erve  leit : 

Ziele ,  ftreckt  uw'  traege  vlercken 
Daer  ghy  her-gefonden  zijt , 
Leert  op  't  fon  der-en  de  mereken 
Eer  uw  endelick  verflijt' : 
Leert  het  ftof  uw  ftof  bevelen., 
Leert  ontftrammen  eer  ghy  loopt , 
Leert  u  van  uw  felven  ftelen , 
Leert  genaecken  dat  ghy  hoopt : 
Maeroock,  Heer,  omDijnereeren, 
Eewigh  Een ,  en  eenigh  Goed  ̂  

Leert  haer  uyt  Dijn'  Leereleeren 
Wat  ïy  leeren  leeren  moet. 

Einde, des  titeeden  Boecb. 
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Secretaris  "ban  State. 

Al  hem  ernitigh  heeten  liegen 
Die  iïch  ièlven  wil  bedriegen , 

En  befchuldigen  mijn'  Pen 
Daer  ick  fchuldeloos  af  ben , 

k  Sal  geen'  Vy  anden  verdraegen 
Over  fegge-fucht  te  klaegen , 

Die  mijn'  herfïenen,  geroert, 
Door  mijn'  tanden  hebb'  gevoert : 
'k  Wil  geen'  vrienden  laeten  dencken 
Dat  ick  d'eer  hebb'  willen  krencken 
Die  den  eenen  van  Geboort  > 

And'ren  van  Verdienften  hoort. 
Goede,  die  ick  heb -verheven, 
Quaede ,  die  ick  heb  gedreven 

Voor  de  geeflel  van  mijn'  mond , 
'kSeghhier,  dat  ick  noyt  en  vond 
Dien  al  't  goede  kon'  betaemen , 
Dien  al  't  quaede  kon'  befchaemen 
Dat  ick  van  de  Goede  fegg , 
Dat  ick  op  de  Quade  legg. 
Deughden  heb  ick  willen  paeren , 

Ondeughd  heb  ick  willen  ga'eren 
En  verhechten  in  een'  klomp , 
Naer  my  hier  de  Deughd  toe  glomp , 

P  2  Nacr 
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Naer  my  daer  de  ondeughd  terghdc  ¡ 

En  haer'  open  fchande  verghde  -, Om  den  Goeden  rot  het  Beeld 

Daer  een  veder  't  fijn  in  deelt , 
't  Beeld  van  deughden ,  't  Beeld  van  Eeren , 

Soo  fijn'  liefde  te  vermeeren 
Dat  hy  't ,  verder  van  verfchill , 
Heel  end'  al  gelijcken  vill' ; 
Om  den  Quaeden  haer  afgrijfen 

•  ijimr.  Soo  afgrijlelick  te  *  prijfen , 
Dat  de  quaedfte  van  den  hoop 

Voor  fijn'  eigen  fchaduw  loop'  ? 
Eerft-geboren  van  mijn' Vader  5 

Die,  't  bedaerenibo  veel  nader 

Als  't  van  mijne  jaeren  ftaet , . 
Medgenood  ter  Tafel  gaet , 
Dacr  het  Staetige  beraeden 

's  Vaderlands  gevreefde  fchaden  -, 
's  Vaderlands  gewenfchten  fpoed 
Tegenilaet  en  ipoeden  doet  ; 
Broeder,  deel  van  defe  Ziele  j 

Die  my  niet  te  deel  en  viele  • 
Om  Gebroeders  naem  en  eer 
Door  den  etter  van  een  zeer 

Daer  fy  noyt  de  puy  ft  af  kenden:  • 
In  de  lafterinsih  té  wenden , 

En  bekruyfen  oock  het  wit 
Dat  hun  in  de  oosien  fit : 

Weeft  mijn  Tuyge  by  den  Goeden  3 , 
Die  het  niet  en  wil  vermoeden  -, 
Treedt  de  Boofen  op  den  teen , 

Die  't  mv  eeerne  overftreén  : 
Doetfe  van  de  LeiTen  hooren  •  •        - 
Die  uw'  kinderlicke  ooren , 

w  vh  ^ie  ̂ e  m*' n' van  teerer Jeughd T.tcr  tftimm  Gaepen  leerden  na  de  Deughd ; 

Ugmmtxeii  Doe  de  Vaderlicke  hoede 

££  Van  fijn'  vriendehcke roede,  - 4*,  HOI.  DlC 
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Die  nu  x  van  heteerft  verloft, 

't  Ander  leven  heeft  begoft, 
Waeckten  over 't  groen  bewegen 
Dat  wy  in  den  boefem  kregen , 

Meteen'  rechcer  tegen-bocht 
Waer  't  hem  flincks  genegen  docht : 
En  fy  fullen  leeren  weten 
Dat  ick  niet  en  heb  gegeten 
d'Eerile  Boter  na  de  Mem  > 
SondcrftadighSijnerftem 
Kinder-tuchtelick  vermaecken 

Boven  't  voedfel  uy  t  te  fmaecken , 
En  genieten  onbedocht 

Daer  mijn'  Ziel  op  teeren  moght : 
Tuchtingh  van  vergulder  waerden , 

Die  fijn'  lbrgen  op  vergaerden , 
Die  fij  n'  vreefe ,  die  lij  n'  Min 
Stortten  in  mijn'  hollen  fin ; 
Tuchtingh  op  de  vorm  gegoten 
Die  de  Grootile  aller  grooten 

MetSijn'  vinger  in  de  Wolck  Exod.13.1a. 
Groefde  voor  lijn  eigen  volck. 

Willen  fy  daer  op  gedencken 
Dat  het  allereeril  befchencken 

't  Emmer-onbefchoneken  vat 
Soo  doorweickt  in  't  eerfte  nat, 
Dat  het  fweeten  noch  bevriefen 

d'Eerften  geur  kan  doen  verliefen , 
Die ,  tot  dat  het  fterven  gaet, 
Door  en  door  de  fcherven  flaet : 

Mog'lick Tullen  fy  beiluyten , 
Allen  weder- waen  te  buy  ten , 

Daer  lbo  vroegh ,  foo  trouw'en  hand 

Soovoorfichtigh  heeft  geplant  > ' Hooren  fchaedeloofe  vruchten 

Van  profijtigegenuchten 

Aen  de  tacken ,  om  de  bla'en  s 
In  de  greppelen  te  ftaen. 

P  3  Sukkèj' 
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Sulcke ,Br.oedeh,  fulcke derY icfc 

^Daer  op  lev'  en  daer  op  fterv'  iele) 
Voor  de  boofe ,  voor  de  go'en Defe  vruchten  noemen  doen. 

Wiltfeghy  foo  helpen  noemen. 
En  den  logenaer  verdoemen , 
Die  my  geerne  fchiecen  fagh 
Daer  ick  noyc  op  aen  en  lagh , 

sk  Sal  een  heugelick  verdraegen 
Vinden  in  de  valfche  flagen , 
En  de  veilfte  ruft  van  al 

In  uweenigh  welgeval. 

LEDIGE 
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LEDIGE     L  E  S  E  R. 

]^0c¿  defe  dry  woorden ,  tot  Voorfyraeck  yan  den  nieven  mem 
dien  ick  deje  onder  ons  nieve  maniere  yan  Schriften  gegeven 

bebbe.  De  Griecken ,  daer.  "Van  vyfe  te  leen  houden ,  ende  onder  haer 
Tbeopbraftu-s ,  diedefijnejchreefop  het  99.  Iaer  fijns  ouder  doms , 

noemdenje  Characteres  -.mijns  bedunckens yerre  eigentlicker 
dan  dejuyyerfleonderde  Romeinen ,  dieder  Notation  es  afge- 
maeckt  hebben.  Dat  f  uilen  mytoeftaen  alle  die  gedencken  dat  onfe 

eevige  Salighmaker  de  Charaéler  yan  God  des  Vaders  vejen  ven 

genoemt;  met  f 00  krachtigenbeduydingerdatfe  de  geleer fle  oyerfetters 

ingeene  Taelen  mijner  kennijfejonder  omjjraeck,  ten  rechten  hebben 

veten  naer  te  komen.  Signum,  Species,  Imago,  Figura,  ende  de 

voorden  die  de  hedendaeghjche  Taelen  yan  defe  Latijnjche  yerjeha- 

pen  hebben ,  konnen  den  Texthier  in  niet  yoldoen.  Daer  moetfulck' 
eene  gedaente  uytgedruckt  verden,  die  tujfchen  haerfehen  ende  hae- 
ren  oorfyrongb  alsgeene  kennifje  yan  onderfcheiden  laete ;  oock  min 

dan  men  tuffchen  den  gefneden  ende  den  gedruckten  Segel  gevaer 

vordt.  Dienyo/gende,hoevelvy  het  in  andere  als  Gods  eigenfebap- 
pen  dus  nauv  niet  en  belmeyen  tefoecken,om  nochtans  te  thoonen  dat- 

mijn  yoornemengeveefi  is  de  vaerheit  ten  deunflen  te  genaken,hebbe 

ick  my  oock  in  dejen  aen  de  Druckfels  gehouden :  ende  vetende  dat 

menfehen  handen  [diegeene  twee  dingen  malkanderen  yolkomentlick 

konnen  doen  gelijcken)  geene  min  berijjelicke  gelijckenijfen  en  konnen 

y oonbr engentan  daer  is  tujfchen  de  yorm  ende  't geyormde>tuJfchen 
de  ¡etter  ende  'tgedruckte,  tujfchen  de  Plaet  ende  't geprintte ,  hebbc 
my/oo langh  metten naem  fan  Printen  {daerby  mogelick de Ita- 
lianen  haer  Voord  Empronte  fouden  mogen  yergelijcken)yoor  de 
Grieckjche  Chara&eres  villen  genoegen,tot  dat  my  mijne  Vrienden 
tfamen  den  misjlagb  ende  de  beter  ingh  f  uilen  aenvijfen  villen ,  ende 

my  in  de  yoordere  mijne  feilen  metfoo  opr  echten  f uchteloo f  en  gemoed, 

bejegenen ,  als  ick  yerklaere  in  allen  dejen  te  verek geleght  te  hebben. 
EEN 

orator,  ad 

Htrmn . 
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H 
EEN     K  O  N  I  N  G  H. 

Y  is  een'  Menighte  befloten  in  een'  Kroon , 
Een yeders  Opper-knecht ;  een  llave  fonder  loon, 

Het  hooge  dack  van  't  Rijck  dat  al  den  hagel  uytftaet  -, 
Het  groóte  Rcken-boeck  van  al  dar  in  en  uy  t  gaet  > 

Een  Penningh  van  't  metael  daer  wy  af  zij n  geneaeckt  j 
Maer  op  dereken-ry  der  dufenden  geraeckt; 
Een  Vry-hcer  in  de  boey ;  een  eewige  gevangen  > 
Een  bidder  met  gebied ;  een  ílot-rijm  van  geiangen ; 
Een  Blixem  die  door  't  ftael  van  allen  weer-ftand  breeckt, 

ILn  al  dat  toegeeft ,  fpaert ;  een'  wolek  die  Donder  fpreeckt  j 
Een' Son  die  noch  gelijck,  noch  duyfteringh  kan  lijden, 
Of  onweer  volght'er  op  en  warrelwind  van  tijden  > 
Een  noodigh  onder-God  -,  een  ftadigh  man  te  roer : 
Een  doel  van  ondancks  pijl ,  en  achterklappers  roer  j 
Een  aller  voorfpoeds  eer  en  fehades  fchande  draeger  > 

Een  ii y tgemaeckre  Man ;  een  fchepfel  van  fijn'  laeger'. 
's.Volcks  will  is  dat  fijn  will  voor  aller  willen  will' , 

Sijn  willis  yeders  wét,  fijn'  wet  is  yeders  will  -, 

,cumt,t pepa.  Sijn  adem  'ftickt  in  't  nauw  van  lierrélicke  liegers , 
'f'.:,,'n' .'«V..  Van  treffelick  geboeft ,  en  heer-licke  bedriegers -, 
'/?£'  s*  ""*  ̂ *e  waeyen  waerheits  locht  forghvuldigh  van  fijn  oor : 

Js  't  dat  Sy  onverliensdoor  haer'  befettmgh  boor', 
Sy  brcecken  haer  geweld,  en  door  de  krommefluyten 

Van  hunn'  vercicringen  ontwringenhenrhaer  ftuy  ten. 
De  vriendfehap  kent  hy  niet ;  dat  's  wedergaden  vreugd  j 

Dier  heeft  hy  binnen  geen ,  éti  buyten  is  'tgeen'  deughd , 
Maer  eigen  baetsbejagh;  de  Vorften  zijn  geen' vrinden 
Dan  om  verfekerrheit.in  veel  verbonds  te  vinden  -t 

Soo  is  de  vreefe  meeit  de  Kopp'lers.van  fijn'  trouw , 
En ,  fchrickt  hy  voorden  Oom,  hy  maeckt  de  Nicht  fijn'  Vrouw : 
Dan  is  fijn  voord<¡¡eI  min  dan  van  de  minitcflaeven  , 
Hy  hack  de  Meer  op  (lal  en  heeftfe  nietfien  draeven. 

Sijn'  vrienden  zijn  hem  vreemd  tot  in  den  hooghften  nood.. 
Dan  raeckt  hun  's  Vaderlands  bederven  in  fijn'  dood' : 
Soo  langh  hem  langu  gcluck  de  deughd  doet  wareloofen 
y  ermengen  IV  haer  Eer  niet  geernc met  de  boofên , 

Veel 
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Veel  liever  ftorten  fy  haer'  traenen  in  den  itroom 
Daer  tegen  all'  haer'  kracht  onkrachtigh  is  en  loom. 

Sijn'  dagen  zijn  niet  fijn' ;  de  daghraed  en  de  forgen 
Bekruypen  hem  gelijck ;  van  Avond  af  tot  Morgen 
Geniet  hy  nauw  de  ruft  die  vaeck  ontílelen  kan ; 

Soo  langh  hy  niet  en  leeft ,  leeft  hy  fijn  eigen  man  •, 
Sijn'  fieckten  ieggen  hem  dat  groóte  bloemen  wekken  > 
Dat  doet  hem  zitteren  voor 't  fchuymen  van  de  kelcken , 
Voor 't  dagelicks  gerecht,  al  diende 't  hem  fijn  Soon, 
Die  mog'lick  ilaende  voets  kan  reicken  in  de  Kroon. 
Vergulde  diitelen ,  wie  kan  men  uw  verblijden 
Door  foo  veel  Aloës  bedachtelick  benijden  ? 

Wie  wenfche  na  de  hooghd  daer 't  foogeftadigh  waeyt , 
Daer  't  foo  dier  flapen  is  en  't  hoofd  foo  goe'  koop  draeyt  ? 
K&yjt.  Stob.  ex  Eurip.  Alcm.  Mei*  ma^n*  magn'u  funt  malis ,  auam  vulgo  ftuptnt  ,  Kil  alittd  ej?  quim  fplendida  inftth  Vat. 

tbnoxia!  ToJ1"  l^ticvSii  *ktü  Scujjl&cvv  (ü&ltTeiv&LnU  >  ¿X\  H  TS/ra&^/oi^aaiXeï:,  TÍaAsevexxffiTetM&iv;  IdexMenand. 

&epts  ati-íx3"?.í»7T£;r.  Idem  ex  ejul'd.  Peli.     Extcx pattflofi  ifla  ,  \  %eqei  o  mifcrrtmï ,  nam  qmd  prjecipuum  tandem  btbent  ? 

EEN      BEDELAER. 

T  "f Y  is  een  Aerdfch  *  Planeet ;  een'  Schildpad  fonder  dack , 
■*- -*  Hoewel  t'huys,  waerhygaetj  een' horen-loofe  flack  , 
Die  fonder  fout  verfmelt ;  Menfch ,  menfchelickft  van  allen , 

Menfch  totte  menfchlickheit  van  d'eerften  Menfch  hervallen  > 
Een  na-neef  van  den  Krijgh  ■,  een'  fpruyt  van  O  verdaed ; 
Een  Monick  fonder  kap ;  een  pachter  van  de  ilraet ; 

Een' logge-leger-luys  j  een'inbreuck  vandewerck-keurj 
Een' fchadu w van  hetHof;  eenftoep-itijlvandeKerck-deurj 
Een  karmer  omdenkoftj  eenfuchtervan  gewoont; 

't  Verwijt  der  Chriftenen  daer  om-ontrent  hy  woont  j 
Het  naeckte  lidt  des  lijft  daer  af  wy  leden  heeten  ; 

De  wey  van 't  ongediert  •,  het  broey-bos  van  de  neten ; 
Het  uy  terfte  gepoogh  van  's  Werelds  ongeval ; 
Een  n iemands  bloedverwand ;  een  opgeïchopte  bal , 
Dien  elck  een'  ander'  fendt ,  en  allefins  moet  ftuy  ten  > 
Een  rogge  kruy  mei  korf  ■,  een  Threforier  vanduyten. 

Sijn'  maegh  fit  op  fijn'  tongh ,  en  maecktfe  bedel-rap ; 
Brenght  fy  geen'  klei  ten  dijck ,  dan  fpreeck  hy  met  een  fchrap , 
Dan  maent  hy  meteen  ftomp,  danflaet  hy  met  twee  krucken , 
En  doet  medoogentheit  den  neck  ter  borfe  bucken. 

Q^  Sijn 

1  Dwaelftct. 

Suia  i'tns  te. IiÜa  tfi  r/nfe- 

ra,  igtiüratnr 

pdrcni.  Te- 
rent. 
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Sijn  uyteril  toeverlaetis  kinder-keel-getier , 

Den  ooren  die  wat  luft  een'  Sackpijp  of  een'  Lier ; 
Daer  brenght  hy  d'oude  Luyt  van  Órpheus  mé  ter  fchanden , 
Daer  dwinght hy  Leewen  mé,  en  vanghtfe  met  iijn' handen, 

Die  luy'ren  op  't  gemack  ■,  en ,  gingh  de  dagh-rent  vaft , 
Soolief  leeghBedelaer,  alsambachtsmantegaft. 

Een  Schouteth  is  fijn'  dood ,  een  Lijckhuys  is  lijn  leve'n  j 
Hy  loont  fijn' geveren  met  meer  dan  hy  kan  geven  -y 
Den  Hemel  voor  een'  dronck  is  hoogen  Intereft  -, 

Hy  leeft  van  dagh  tot  dagh ;  hy  ibrght  voor  't  winter-neft , 
Als  't  iheew  geregent  heeft  ■,  dan  fweert  hy  by  de  korven 
Die 't  Spuy  begrommelen  met  kruy  mei-mul  van  torven ; 
Hy  koelt  fich  daer  men  fweet ,  hy  warmt  iich  daer  men  beeft , 

Meeft  beide  kommer-loos  •>  dat  's  dobbel  wel  geleeft  -y 
Hy  vindt  fich  in  't  geniet  van  deckfel  en  van  kleeren  j 
Valt  't  een  of  't  ander  ichaers ,  hy  deelt  weer  met  de  Heeren. 
Wat  heeft  de  rijeke  meer  voor  lange  voor-forghs  pijn  ? 

pa»,»  „r  efc  Niet  veel.  En  evenwel,  God  He  lp  se  diehetzijn. 
veiU.  Oud.  J 

EEN     RYCKE     VRYSTER.. 

C  Y  is  een'  Kermis  Gans,  diemenigh'  Boerontilipt> 
^Een'  korffele  Goddin  ,  die 't  meerendeel  belipt. 

iiuiiam  in.  yan  }i:lere  Pricftcren ;  een  been  van  dufend  rekels  > 

fan*  aman.  Soo  menig'  jongen  bill'  een  boHlerbed  van  hekels  ; 
'' Jllvcn'     Een  gulde  pijl  van  't  kind  dat  Venus  Moeder  heet ; 

Een  ibnderlingh  gediert ,  dat  Amber-droppen  fweet, 

En  Roofewaterpifb;  een' duyv  voor  alle  tillen. 
Sy  kan  al  wat  iy  wil ,  behalven  yet  te  willen  ■,. 

Sy  is  een'  Vrrijer-wan  ;  een  fchuym-fpaen  van  de  Jeughd  j 

Sy  quelt  fich  in  den  keur,  en  't  ishaer'  meefte  vreughd ; 
Sy  kan  van  dufend  een  den  Maskers-lap  ontbeeren ; 

Elck  Vrijer,  is  een  Mol,  en  't  vleefch  geldt  na  de  veeren  y 
Haer'  fproete-plecken  zijn  onfichtbaer ,  of  van  goud ; 
Tijd,  die  de  vellen  ploeght,.  en  maeckt  haernemmeroudj 

Men  vrijdtfe  by  Gefant>  haer  by-zijn  is  tederven, 

Vermits  haer'  fchildery ,  de  Grond kaert  van  haer'  erven  -, 
Hoe  haer'  bors  grooter  gaet ,  hoe  Sy  meer  Macghdoms  heeft ; 
Die  erger  dencken  derft  verdient  niet  dat  hy  leeft. 

Sy 
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Sy  is  hec  Venus-beeld  der  Parifen  van  heden , 

Daer  Juno  noch  om  lacht,  waer'  Pallas  maer  te  vreden 
HaeroogefpreecktSchiedamsj  fijn  uytgeftraelde geeft 
BetoovertMeñfchen-vlees,  maer  heeften  onnae  meeft-, 

Haer  waepen  is  een'  Koey  in  klaverveld  ter  weiden , 
Die  overgeten  fchijnt,  en  van  de  melck  wil  fcheiden  > 

Den  helm  is  d'opperhuyv  van  Landvrouws  Koren-tas, 
Een'  ftock-bors  in  de  Kroon  gefwollen  van  't  gewas , 
Het  loofwerck  om  end  om  zijn  leckere  papieren , 
En  liever  parckement,  daerfegelenaenfwieren  ; 

Haer'  Boomen  van  geflacht  Boomgaerden  Tonder  end ■, 
Dat  's  van  het  oudfte  Eêl ,  of  Eva  is  ontkent ; 
Al  is  fy  klad-papier ,  fy  heeft  vergulde  kanten , 
En  die  de  hand  mishaeghtdie  kuftfe  door  de  wanten. 

Sy  haeckt  na  trouwens  nacht ,  en  vreeft  hem  bet  en  bet  j 

1  De  Bruyd  en  't  Vrijfter-rijck  gaen  t'eener  uer  te  bed :  ("ten.    r  '■•»/"• ™ 
Dus  valt  haer 't  Ja-woord  hard,  en 't  Neen  niet  min  2om'twach-  'm'JiZ'J^' 
Daer  's  onraed  voor  haer'  Deur ,  men  trommelter  by  nachten  >  fuven'™*"*1 
Haer'  bell  is  afgeluydt ,  de  klepel  roept  genae  *  ****** 

Van  foo  veel geeflelinghs ,  de  Dorpel ,  Mannen  ftae ,  Z«,ï'"'sï'HZ 
Mijn  rug-been  gaet  te  plett ;  haer'  ftoelen-fporten  fchreewen  juvén''"' 
Van  onverduldigheitals  hongerige  fpreewen ; 

D'een  heetfe  Roos  of  Ster ,  en  d'ander  Son  of  Maen , 
Maermeeftevan gevoel,  Wanneer  Van  Waer-raeck-aen. 

EEN     GOED     PREDIKANT. 

HY  is  een  Maeckelaer  in  on  geilene  w  aeren , 

Dieoorenoytenhoord',  in'therte  noytenwaeren;  icom.  ». 
Een  Koek  van  Hemel-koft ;  een  koren  Wereld-Sout ;  Matth.j.  13. 

EenGhriftelickLevijt ;  een'  hand-geleid'in'twoud ; 
Een'  Trommel  van  genaed  ■,  een  Afgefant  van  boven  ; 
Een  wachter  op  de  poort ;  een  ftoot-fteen  in  de  Hoven ; 

Een'  fchaeve  van  de  ziel ;  een'  geeíTel  van  de  fond ; 
Een  Segger  met  gefagh ;  een  Viflcher  met  den  mond ;  Matth>+.  r?. 

Een  Tafel-waerd  in  't  Kruys ;  een'  Fackel  uyt  de  woleken  ; 
Een  Engel  in  gebeent ;  een  Voor-hoofd  aller  Tokken ; 
Een  wecker  daer  men  ronckt  >  een  fcheider  daer  men  fchermt  ■, 
Een  dreiger  daer  men  lacht ;  een  troofter  daer  men  kermt. 

CLi  De 
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De  bloemen  van  fijn'  taelzijn  waerheits  bloote  leden  $ 
Hom.  s- 15.  S  ij  n  groóte  Meefters  wil  is  't  ilot  van  all'  fij  n'  reden  > 

Onraed  van  woorden-keur  befwaert  lijn'  uy  tfpraeck  niet  5 
EKod.  +.  i  z.  \y  el-fpreken  is  't  beftel  van  Die  hem  fpreken  hiet , 

En  altijd  fpreeckt  hy  wel  die  boden-brood  komt  haelen : 
Maer  geerne  laecken  wy  de  laeckers  onfer  quaelen  j 

Die  ftormen  ilaet  hy  uy t ,  en  menigh'  bitfen  tand , 
Een  menigh'  fchudde-muts  van  menigh  onverftand. 
't  Verleckerend  vol-op  van  troetelende  leugen , 
Van  blinde  vrienden-gunft,  enkanhem  niet  verheugen  $ 
Geleertheit  rekent  hy  onnoofelheit  van  geeft  5 

Gods-dienftigheit,  'tverfchildesmenfchenvandebeeft, 
Niet  redens  gaev'  alleen.  Sijn'  boecken  zijn  de  bladen 

rfai.ns-ioj.  Van 't  dubbele  Verbond-,  de  fackel  fijner  paden 
Ontfteeckt  hy  aen  dat  licht ,  dien  trooftelicken  brand 

Begaeft,  beroert,  beleidt,  fijn'tongh,  lijn  hert,  fijn' hand  > 
iPet. ;.  1.     f-reC  veinfen  waer'  hem  kon  ft  ;  het  recht  gaen  heet  hy  loosheit ; 
icor.i.zo.  De  Werelds  wijsheit,  jock;  haer'fchoonfte  deughden  boosheit, 

Haer'foetftereucken,  roock;  haer'dierftepeerlenfnotj 
En  alle  vreughd  verdriet  van  elders  als  van  God. 

Gedwongen  ootmoeds  pracht  is  in  hem  niet  te  lefen ; 

Sijn  oogh is  nederigh ,  fijn'  Ziel gelijckt  fijn  wefen , 
Dat  deftigheit  bedaert  foo  verr  beleeft  heit  lijdt ; 

Hy  kan  door  fronfien  lien ,  en  lacchen  t'fijner  tijd  j 
Sijn'  kercken  zijn  foo  veel  als  huyfen  van  ellende  -, 
Daer  oeffent  hy  't  bewijs  van  't  faligh  fonder-ende  > 
Daer  deelt  hy  mannelick  ín  yeder  eens  verdriet, 

En  plaeftert  grouwel-loos  de  grouw'len  die  hy  liet. 
Bckommcringh  van  Staet,  watPrincen  doen  en  laeten , 

Bekeurt  lijn' luften  niet;  detijdinghvandeftraeten 
Ontmoet  hem  overhoeds  >  hy  guntfe  niet  een  oor ; 
Gods  lafteringh  alleen  ontgrendelt  fijn  gehoor  j 

En  daer  hy  't  los  beleid  der  Koningen  liet  hellen 
Tot  Godsdienfts  ondergangh  en  waerheits  achterftellen , 
Daer  roept  hy  brand,  verraed,  en,  Vorften,  belght  u  niet , 

aa.+.  '9-    lek  buyge  voor  een'  Wet  van  Hooger  hands  gebied. 
rlï.%w-  Gefchillen ,  't  wilde  vyer  van  al  te  heete  herten , 
Tim.  6. »,  +•  Ontloopt  hy  ru2;gelingh :  men  moet  hem  jaeren  terten 

Om 
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Om  een  uer  woorden-ftrijds ;  de  waerheit  met  de  vrc 
Ver  hecht  hy  echtelick ,  gelijck  fijn  Meefter  dé  ; 

Komt  d'een'  van  d'ander'  hand  noodfakelick  te  fcheidcn , 
Hy  vat  de  voorfte  vaft ,  en  koppelt  weder  beiden 
Met  loiTe  knoopen  toe ,  daer  koele  middelmaet 

Met  ftaede  weer  den  itrick  van  d'oude  trouw  om  flaet. 
Groot  Herder  Ifraëls ,  laet  Dijn'  verkoren  kudden 
De  Vruchten  Dijns  verbonds  van  fulcke  tacken  fchudden  5 

Sendt  knechten  in  den  Oogft  van  des'  en  beter'  ftof , 
Ons  wei-zijn  hanghter  aen ,  en  fijns  naems  eigen  lof. 

EEN     GESANT. 

HY  is  een  eerlick  fpie  ;  een  buytens-baet-beforger  j 
Een  hier,  een  allefins gevaerlick  medeborger ; 

Eens  Vorftenslanghften  Arm;  eenongeroepengaft, 

Die  nochtans  noodelick  aen  't  hooger  ende  paft ; 
Een  ftaende  licht ,  een  balck ,  een  waterloop  verkregen 
Optuyn,  op  muer,  op  grond  van  verr  of  naeft  gelegen; 

Een  oogh  op  't  fien  gehuert ,  en  daerom  foo  verhooght , 
Op'tfluymerengelaeckt,  op'tflaepen  noyt gedooght ; 
Een  fprekend  Tafereel  van  die  hem  heeft  gefonden , 

En  weder t'eenerfprongh ontlijft,  ontlaft,  ontbonden; 
Een  heiligh  buy tens  lands ,  aenfienlick  om  den  rock ; 

Een  meelt  vergeten  t'huys  of  half  verfchimmelt  block ; 
Den  vreemden  meer  als  menfch,  den  fijnen  meeftgeraemte; 
Een  Bode  fonder  bus ;  een  Taelman  fonder  fchaemte ; 
Een  Schildwacht  buy  tens  wals ;  een  Klapperman  by  daegh ; 
Een  ballingh  die  fijn  honck  liefft  weder  noyt  en  faegh ; 
Een  Koningh  by  der  maend ;  een  vol-op  Herbergh -houder 

Daer  's  Koninghs  bors'  uy  t  hanght ;  een  algemeene  fchouder 
Van  al  dat  Landsman  heet;  een  machtigh  Advocaet, 
Die  van  kort  recht  te  doen  of  van  vergelden  praet ; 
Een  fchacdelick  geweer  daer  Princen  mede  fteken  -y 

Min  fchadelick  nochtans  dewijl  fy  'tlaeten  wreken , 
En  y eder  een  te  huys  den  Bril  verdraegen  moet , 

Dien  hy  fijn'  weder-buer  ten  fpijte  draesen  doet. *       *       *       * 

CL?  EEN 
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EEN    GEMEEN    SOLDAET. 

iHocifPo»,  i  rj  Y  is  een'  ijs'refport  in  'check  van't  Vaderland; 
f<í"¿mtfi  fma-    ■»--■■  Een  prediker  op  't  mes :  een  Raedsheer  met  de  hand ; 
¡on,m  Lcrmm  £     roovermet  verlof;  een  ongelaeckcontfchaecker  •, confiten.  *  O  -.T7-  * 

Erafin.        £en  vreeflick  Ambachts-man ,  een  Wees  en  Weduwmaecker  ■, 

Een  eigenaer  van  al  dat  's  vyands  eigen  is  ; 
Een  Landsman  die  met  vreughd  van  vré  te  dreigen  is  ;. 

Een'  reft  van  Mofes  rot ;  die  noch  den  dans  beiint  heeft 
Exod.  31.     Rondom  der  bceftcn  huyd  die  Ifraël  verblind  heeft ; 

Een'duyvebinnenskoys,  een  Duyvcl  buyten  band  ; 
Een  vlegel  op  den  Boer  ;  een'  Zeifiem  op  fijn  land. 

Sijn'  vingers  zijn  het  rijs  van  's  Hemels  hardfte  roeyen  > 
ï  oítí  jS   *  Hy  hongert  na  den  dagh  daer  honger  uy t  moet  groeyen ; 
¿^amHkt  3  Hy  wenfeht  om  veegh  te  zij  n ;  ilerft  daer  men  niet  en  fterft , 

^«¿üsW  Verlegen  met  het  gen' een  yeder  noodde  derft ; 
wthat.     Is't  vloeckenChriftclick,  hyoerfent  het  meteeren; 

™^Mh¡&  Vergev'  ons  onse  Schuld,  dat  kan  hy  bidden  leeren } 
^'b^frhi  A-  LS'  w-y  ons'Sceiuldenaers,  dat  wilder  langhfaem  uyt; 
ïem'sic      Sijn heele  Vader-o  ns  verfuymdcnhyombuyt; 
cIvTwm  tft  Sijn'averechtfe  korts  verhitt  van  't  Aderlaeten ; 
•Medio»™    j)e  o-oe    ¿c  q uaje  faeck  van  Koningen  ,  van  Staeten , omnium  rute  O         '  x  111  n 

vaUrc  «wees  +  Beproeft  hy  by  de  Sold  ;  de  beft'  betaeler  wint ; 

%'^Mi-  De  ballaft  lij  ns  gevolghs  zijn ,  Knaplack,  Vrouw  en  kind ; 
ksvhhpuci-  5  J3aer  vecht  hy  vrolick  voor ;  en  wel  hun ,  valt  hy  boven ; dam  yin  exo-  /-1/^11 

ptet /¡¿tan,.    Hunii'  maegeii  lullen 't  iich  dry  dagen  langh  beloven , 
ïim'iZ'l    Vier  zijn  fy  bedelvry ;  en  wee  hun ,  tuymelt  hy ; 

patitniwtji;  Meteen  gewinnen  fy  den  Aelmoeskorf  op  zy, 

jBiI»ti ¿ «  Dien  doode  Jans  verdienft  van  allen  min  ft  doet  fwellen . 
ummwt  vc  ]\toc{1  Wenfchen  fy  maer  half  dat  hy  het  moght  vertellen , int  ¡Ui  ¡¡ei.  J  J  o  ' 

Tacit.         Verlegen  met  een  ftomp ,  verrijekt  van  't  derde  been  : 
w™«^>  Verr'  ongerieflickereen  manckeman  als  geen ; 
tït,  o-!hi  Dat  Graf-fchrift  fchencken  hem  de  naefte  van  fijn'  maegen , 
M  *  p"  "'f-  En  dat  's  de  rotte  vrucht  van  bloed  om  goed  te  wagen. 
s«4^        Eer  is  fijn  voeder  niet  >  verdient  hy  het  geluyd 

üph."      Van  wel  doen  en  wel  ftaen ,  dat'sd'üverfte  fijn  buyt. ^4mit{]uinon  Dit 
mor  lts  ¡ir  pe- 

culium  Miles,  tjui  vit*  caufa  (i  auñorat  neci  ?  I  fiíeii.  Ou  ?reic*i/l%ijSjj  ttm;  i  cuTii¿U.Stob.  ex  Men.     Nullam 
4  Venalcfijw  manus :  ¡tifas  ubi  maxima,  merces.  Lucan.  I  (en  opalentiam  JHilitia.   Vitadailitatur  ¡n  diem  ,  ftudiiaue flvi- 

}  2if  iriiic  J  ¿AjMUt  w^stj'w  fifj ,  i(5á|Mig;v  3  ¡c¡  w£i7rtTÏ  |  Infera  ejl  cxptrtcnti*. 
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Dat  roeken-hooft  verfwelght  watmenigh  dufend  fpinnen ; 
Sijn  tocfien  is  verdienft  -,  fijn  roekenen  is  winnen  j 
Hoe  hietdeRoomfcheJeughd,  Cartílagos  val  en  vel? 

De  Schrijvers  weten  't  niet ;  't  was  Scipios  beftel  > 
Die  't  ftuck  bekrabbelden ,  vergingen  voor  een  ander ; 
Heel  Macedonien  heet  heden  Alexander. 
Gaet  loten  in  de  kans  van  dufenden  om  een , 
Gaet  worden  niet  om  yet ,  en  van  geringh  tot  geen . 

Nochhooger,  Chriilenen,  ghy  gaet  de  uer  ontmoeten 

Den  langen  oogenblick ,  die  een  voor  all'  fal  boeten } 
Mijn'  forge  volghden  u  veel  traeger  dan  fy  doet, 
Waer'  yeder  Leew  in  't  veld  een  heiligh  in  't  gemoed : 
Maer  een'  belafte  Ziel  met  boos-beleefde  dagen , 
Een  eewigh  onberouw  den  Rechter  op  te  draegen  ! 

Wee ,  ltaele  moeden ,  wee.  't  Is  koilelick  gevaer 
Daervanhet,  Wel  hem,  komt,  dienoytgeweeftenwaer'. 

EEN  ONWETEND  MEDICYN. 

HY  is  een  onder-Beul ;  een  Buffel  met  een'  Rinck  •, 
Eenvuyftin'tfweerigh  oogh;  een  Oorband  op  een' klinckj 

Een'  Vroedvrouw  met  een'  baerd  ;  een'  konftigh  Menfchen- moorder> 

Een'  dobb'le  Kerckhof-ploegh;  een  Boeren-borfen-boorder  > 
EenRaetfeermeteen'P.  voor 't  midden,  ofvooraenj 
Een'  onbetroubaer'  brugh  daer  elck  wil  over  gaen 
En  vallen  in  de  gracht  daer  door  hy  moghte  treden ; 
Een'  Zeillem  van  de  Dood  >  een  BefTem  van  de  Steden : 

Een  onbegrijp'lick  vat,  dat  min  begrijpt  dan  't  geeft  •, 
Een  mild-mond  van  een'  man ,  die  geeft  en  niet  en  heeft. 

Soo  haeit  hem  't  knevel-fpits  komt  luyileren  in  d'ooren 
Dat  Leidens  laffeles  fijn  langh  bewandelt  hooren 

Niet  langer  waerd  en  is  ,'die  nu  den  waerden  trap 
Soo  waerdigh  heeft  berreen  van  't  hooge  Meefter-fchap, 
Met  wordt  hem  't  School  tebangh ,  met  beril  hy  uy  t  fijn'  mueren, 
Als  waer  hy  nu  de  Menfch  die  Menfchen  fouw  doen  dueren 

Van  d'een'  in  d'ander"eew ,  en  kroppen  't  Aerdrijck  op ; 
't  Waer  vry  wat  fonderlinghs ,  vermoght  hy  't  fonder  fchop  •, Maer  5 
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T*ram 

V-ptlil  fedxli m,  Maer ,  Kofter,  haelt  hem  in  met  karren  vol  vereeringh  > 

Tf!Z",iji- J '  Hy  brenght  u  't  woecker-loon  van  wagenen  vol  neeringh. 
a'jZl'sea.'      Dien  handel  vanght  hy  aen  met  opfet  van  gewin  > 

Hoe  raeck  aen  't  grabbelen ,  dat  koft  hem  geen  veriin  -, 
Een'  Tandfucht  onverhoeds  van  uy  t  haer'  plaets  bewogen , 
Soo  konfteloos  geheelt  als  gonftelick  belogen ,      , 

Slaet  floten  voor  hem  op  daer  grijs'  ervarentheit 
Geen  grijpen ,  geen  beiien ,  geen  dencken  naer  en  heit. 
Dat  kan  het  lecker  niew ,  en  vreemdigheits  verkleeden. 

De  fpijs  en  is  maer  een ,  niet  meer  en  is  't  bereeden  j 
i  inhac  »-  i  Maer  niewe  Schotelen  ontfteken' niew'  begeert» 

■uenit  m  um-  En  onder  Heiligen  zij n  d'oude  mini!  geëert. 
Cc?mM%  Die  malle  menfchen  buy  beleidt  hem  by  der  ooren 
jiaüm  cnda-  rDaer  is  hy  vattelickft)  tot  door  de  ronde  dooren tUT  i    ÍJUitTti  fit     ̂ -  *  -' 

pmc*!um  m  Daer  wiel  en  paérd  door  gaet ,  de  ruy  me  trappen  op , 

mïj«7.  Bto!*  Daer  wilde  weelde  woont :  » Daer  light  een'  iiecke  pop 
z  2w,c„p,-  Gewentelt  in  't  fluweel  van  over-zeeiche  dekens  -. tt  (ano  advom  _ 

«t  orchizt-  Hoe  is  u ,  fchoon'  Mevrouw  ?  My  luit  te  weinigh  lprekens. 
''  Jmen"  Befwaertuduyfelingh?  Mydunckt  de  kamer  fackt. 

Met  herflen-knaginsen  ?  Als  werden  ie  gehackt. 

Hoe  doet  de  maegh  haer  werck  ■}  Foey  !  lieve ,  fwijght  van 
eten. 

Wat  doet  het  onder-lijf?  Ick  heb  het  fchier  vergeten , 

Soo  langh  vergeet  het  mijns.  Geen'  nepen  in  de  Zy? 
By  pooien  onverfiens ,  met  rommelingh  daer  by. 

3  o;*  3  •-•-  Met  oorlof,  reickt  den  Arm :  3hem,  hem,  daerisoniteltheit, 

x^'Jf"  Fejlinat  langutdè.  Maer  dat  u  meeft  gequelt  heit , 
H*?  {fyC*'  Ifflatuoitis  c/l  vapor  ventriculi , 

■>¡aif  jíCoi ,    Die  ito  pt  in  cerebro  (j>ïrituum  meatm , 
«uw.  swb.  Et  hos  circnmagtt  vi propru  conattts , 

^cflTuütur  ̂ aer  komt  vértigo  van ,  die  dznjympathicc 
man  miden-  Superior  a  roert  &  imafhtis  mè. 

Z7m^',"  Maer  auam ejlprovidi in  tijds  te  vigilerenl 
pavia  pius «.  jo/Umtts  it aqtte  de  caufum  defer  feeren  , que  tjlirnat  y  1  J 

Laud.p^n.  Soovolghtf^rTwnae.  Maecktmannen-moed,  Mevrouw, 

't  Waer'  onvermeefterlick  dat  my  vermeeft'ren  ibuw  •> 
Met  defe  regelen  befweer  ick  uw'gefontheit ; 
Walght  voor  het  fw eigen  niet ,  dat  bitterft  in  den  mond  leidt 

Werckt 
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Werckt  wercketickft  om  't  hert  ■,  noch  geeft  mijn  Recipe 
Verr  minder  naufiam  dan  em mer  y eman ds  dé  > 

Sy  weten  't  all'  niet  all :  betrouwt  u  negen  dagen 
't  Beleiden  van  mijn'  hand ,  den  thienden  fult  ghy  vraegen , 
Hoe  magh  't  den  menfchegaen  die  fonder  honger  eet , 
Die,  waer fijn' Miltelight,  en  waerfijn'Longer,  weet. 

De  thiende  dagh  is  om }  de  fiecke  heeft  onbcten : 
Dat  heeft  fy  langh  gekort ,  maer  derft  het  nu  eerft  weten. 
En,  Borgeren,  iïettoe,  metdefen  kindcr-flagh 
Wordt  menigh  krancke  veegh ,  die  beter  buyten  lagh 
Verfloft,  verwaerdelooft ,  in  ongeleerde  handen , 

Dan  onder  't  fcherp  Latijn  van  meefterlicke  tanden. 
Ervaeren ,  feght  men  my ,  is  Dochter  van  den  tijd , 

En  langhfaem  aengewasis  menfchelick  verwijt , 

In  't  vallen  leert  men  gaen ,  al  ftamelende  fpreken , 
En  die  fich  't  glas  geneert  moet  fomtijds  ruy  ten  breken : 

lek  heb  geen  wederlegh :  Doch  heilig'  Hencker  dan , 
Die  op  een'  appeltjen ,  die  op  een'  ft  royen  man 
Den  ongewiflen  arm  ten  fweerde  leert  beftieren , 
En  koftelicker  vleefch  aen  minder-koop  quartieren  : 
Maer  menfehen-moordery  te  leeren  in  haer  bloed , 

God  trooft'  hem  hier  die  't  lijdt ,  hier  naemaels  die  het  doet. 

EEN     WAERD. 

TT  Y  is  een  Opper-kock  die  't  íchortekleed  ontgroey  t  is , 
■*■  -*-Die  in  de  fchouw  gekipt ,  en  aen  den  haerd  gebroeyt  is  •, 
Een  vriend  van  alle  man  die  met  hem  eten  wil, 
Van  Koop ,  van  Wellekom ,  van  Vrede ,  van  Gcichil , 

Daerílempopíluytenkan  •,  een  Vinckeruyt  fijn'  Stoepen , 
Die  met  een'  RhijnfchePijp  fijn  wildbraed  weet  te  roepen  3 
Een  vrolick  man  om  geld ,  al  had  hy  fuchtens  fin  -y 
Half  Meefter  van  fijn  Huys,  al  woont  hy'r  midden  in. 

Sijn  Huysgefin  is  vlot  •,  in  weinig'  uren  vloeyt  het, 
In  weinig' ebt  het  uytj  op  Kermis- weken  bloeythet. 
TcrKerckenisfijnbé,  Verleent  my  eters,  Heer, 

Mijn  dagelickfche  Brood  verrott  van  't  vochtigh  weer : 
Des  Biddaghs  bidt  hy ,  Heer,  geeft  weinig' fulcke  dagen , 
Mijn'  Keucken-meid  en  kan  de  koelte  niet  verdraégen , R 

I2<> 

Midkint  rff!. 

taajJJmiu 

g'Jhr ,  afin, 

Plin. 

Kcnhcffis  ui 
HOS  PJTE 
tutus.    Oïld  ■ 

En. 
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En,  ftaen  mijn'  Jongens  leegh ,  mijn' Borfe  wordt  het  oock} 
Hoe  licht  is  mijn  verfoeck  die  niet  en  eifch  als  roock ! 

Voerluyden  queeckt  hy  aen  voor  afgerichte  Enden  j  _ 
Die  doen  hem  't  vreemde  Wild  tot  in  fij  n'  fuyck  belenden } 
't  Geraeckter  's  Avonds  in ,  en  mog'lick  's  Mergens  uy  t  > 
Maer  felden  fonder  fchrab  in  't  vetfte  van  de  huyd. 

Gebreeckter  aen  't  gebraed ,  valt  op  den  Vifch  te  feggen , 
Hy  weet  der  gaften  gal  wat  tijdinghs  voor  te  leggen 
Dat  taey  om  kauwen  is :  hy  heefter  Zegels  af, 

Wat  nu  een'  A£tie  geeft,  hoe  veel  iy  gift'ren  gaf  > 
Hoe  't  Holland  buyten  gaet  by  Witt'  en  Mooremannen ; 
Hoe  't  Chriftenen  betaemt  aen  Mahomet  te  Ipannen } 

IÍ23-    Hoe 't  Bhemen  tegen  ftroomt ,  hoe'tOoftenrijckgelucktj 
Hoe  't  beide  lucken  fal  j  waer  Gabor  henen  ruckt  * 
Hoe  Duytsland  had  gedanftals  Engeland  gefluytt  had  •, 

Hoe  Spagnen  noyt  en  weeck  daer 't  midden  in  den  buyt  íát ; 
Hoe 't  meent,  hoe 't  niet  en  meent,  infevenjaer,.intwee, 
Sij  n'  dieren  Maeghdom  op  te  veilen  over  Zee  > 
Hoe't  Roomen  raecktof  niet;  hoe'tRatten  kruyd  daer  dier  is, 
En 't  een  ver  Cardinaelt  eer 't  andere  te  vyer  is ; 
Hoe  't  Franfche  Rijck  fijn  woord  fij  a'  kind' ren  houden  fal  -, 
Hoe  Embden  gaft-vry  raeckt  •,  Hoe  Maurits  't  ongeval 
Van  menig'  blinde  laegh  geluckigh  is  ontkomen  y 
Maeronlancks  byder  hand  den  Moordenaer  ontnomen  ? 

En  weer  geboren  is :  Hoe  dat  hy  door  een'  Bril , 
Die  met  hem  flapen  gaet ,  kan  oogen  waer  hy  wil ; 

Hoe  's  Chriftenrijcks  gevaer  fijn'  dagen  van  fijn'  nachten 
De  helft  ontleenen  doet ;  hoe  't  Chriftenrijck  fijn'  machten ,. 
Die  alles  voor  haer  fien  gevloden  of  gevelt , 

Siet  ftuyten  tegen  't  ftut  van  fijn  beknopt  geweld. 
Al  waer  't  een  Almanach ,  hy  mocht  niet  wijder  weiden : 

„  Maer  waer  belendt  fijn  praet?  MijnHeeren,  eer  wy  fcheiden 

,,  De  voorfpocd  van  den  Vorft  daer  't  Land  foo  veel  aen  leit, 
„  Heel  Schelm  of  halve  Geus  die  eens  daer  tegen  feit. 

Leeft  langh,  leeft,  groóte  Vorft ,  foo  langh  't  uw  vyand  knagen, 
Uw'  vrienden  trooften  magh ,  wordt  nemmermeer  verflagen 
Die  't  nemmermeer  en  waert  >  mijn'  Ziele  ftemt'er  toe , 
En  keurt  uw'  laetilen  dagh  der  Landen  eerfte  Roe  5 

Dan. 
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Dan  emmers  uyt  een'  kelck  die  Koeyen  kon'  verfchricken 
En  is  noch  vrienden  vré ,  noch  vyands  val  te  1  i'ckeii , 

„  Of  Duytsland  waer*  geberght.Maer  't  hert  fpreecktin  den  wij  ir, „  Soo  wenfeh  ick  d-rinckende  den  Princen  wel  te  zijn. 

Wat  vindt  deHelgeweers  om  t'onfentin  te  breken ! 
Wenfcht  nuch teren  die  wen  fcht ;  en ,  heeft  het  noy  t  gebleken , 

Doce  blijeken  hoe  ghy  wenfcht  daer  't  blijekens  nood  bclaít  \ 
De  Princen  eifchen  meer  -,  men  dientfc  niet  te  gaft : 
Gefondheit  wordt  den  Menfch,maer  uyt  geen  kamgefchoncken  5 
Geluckof  ongeval  wordt  toe  noch  af  gedroncken : 
Geneeft  een  fiecke  Vorft  daer  yemand  droncken-doodt 

Op  fijn'  gefondheit  light  in  't  bedd ,  of  in  de  goot  ? 
WiefulckeTexten  preeckt,  en  matigheit  van  leven 

In onbewijnde vreughd ,  betaelt de  Waerd  met  fchreven. 

Klaeght  defe  dat  de  greep  te  diep  gaet  in  fijn'  Tes : 
Hy  antwoordt  ftommelingh ,  Dat  's  voor  uw'  drooge  les. 

Geloof  en  kent  hy  niet ,  oft  emmers  geeft  het  felden  -, 
De  Liefde  toont  hy  meeft  aen  wie  daer  meeft  derft  gelden ; 

De  Hope  houdt  hem  op ,  en  fiet  hy  maer  een'  kift 
En  vreeft  fy  gaet  voor-by ,  de  Hoop  feght ,  t'uwent  ift. 

Sijn'  Oeft-maend  fpelt  met  er ,  foo  kans'  op  Oefter  fluy  ten  j 
Caftagnen  fluy  ten  oock ,  hoewel  fy  't  rij  m  doen  ftuy  ten : 
Of  eenigh  niewelingh  dat  dichten  niet  en  koft , 

Hy  leert  hem  't  Referein  om  eenen  Avond  Moft. 
Hoe  hooger  ouderdom ,  hoe  hooger  blos  hem  aen  groeytj 

Tot  dat  hy  ftervendegelijck  een  grammen  Haen  gloeyt. 

Gefteenten  gaert  hy  veel ,  al  erftme'r  weinigh  af  > 
Robijnen  voert  hy  meeft  met  Neus  en  al  in  't  graf  > 
Daer  fpreeckt  hy  door  fijn'  farek :  Die  liever  Woerd  als  Gaft  Tra , 
Die  voorjpoet  rekende  hoe  meer  mijn  huys  belaft  Tvas , 

Groot  f chr  ijver ,  kleine  Klerck ,  verdacht  hier  's  Reebfiers  dagh , 
Geboren  in' tgefchrei)  geftorven  m'tgelagh. 

EEN     CO  MEDIAN  T. 

Y  is  een  alle-man ,  altijd  en  aller  wegen ,  ("gen  j 
Waer'themden  honger  maeckt  ;  een  Bed'ler  meteen' de- 

Een  Papegay  om  Go' )  een  lacchcr  van  gebreck ; 
Een  Meer  kar  in  een'  Menfch  ¿  een  mee  fterlicke  Geck ; 

R  2  Een' 
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Een'  Schildery  die  fpreeckt  -,  een  fpoock  van  wcinigh'  ueren } 
Een' levendige  Print  van  's  Werelds  kort  verdu  eren; 
Een  Hypocrijt  om  't  jock >  een'  fchaduw  die  men  taft  j 
Een  drolligh  Ariftip ,  dien  alle  kleedingh  paft. 

Hy  is  dat  yeder  een  behoort  te  konnen  wefen : 
Veranderingh  van  ftaet  verandert  maer  fijn  wefen 

Nae  't  noodigh  wefen  moet :  geraeckt  hy  op  een'  Throon , 
Sijn  hert  ontftijght  hem  niet  nae  't  ftijgen  van  de  Kroon  ; 
Vervalt  hy  van  ibo  hoogh  tot  op  het  bedel-bidden , 

't  Gelaet  paft  op  't  geluck  ■,  't  hert  drijft  in  'tgulde  midden , 
En  onder  't  mommen-hoofd  fteeckt  noch  defelve  man 
Die  op  en  neder  gaen,  en  niet  bewegen ,  kan. 

De  Wereld  is  't  thooneel  daer  op  de  Menfchen  mommen  ; 
Veel'  ftaen  op  fprekens  rol ,  veel'  dienender  voor  ftommen ; 
Veel' draeven ,  veel' ftaen  ft  il ,  veel'daelen,  veel' gaen  op, 
Veel'  fweeren  om  gewin ,  veel'  fcheppen  't  met  de  fchop ; 
*  Geluckigh  hy  alleen ,  die  krijgen  kan  en  houwen , 

iiréï^ ,      En  miflen  dat  hy  moet ,  en  maetelicken  rouwen , 
vsxSifiim  En  lacchen  maetelick  in  fuer  of  foet  gelach , 

Enfeggen,  is'tnufoo,  God  kent  den  naeften  dagh. 
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ÜAudendum  tfi  ntque  dolenxum  :  NVwj  ntitui  homo  ei  :  nolifjue 
ttftt  ,    2ta  lex  ftrt  maiTiA  Deorum.     Ëya  Jí  fo^rtyjq  ft  «V 

•raptv  2?i  xxíí&imv  ■miiv.  ld  ex  ihilem.  Sard.       Ego  tb  ru 
ijl  as  doleo  veliementer  quidem  ,  fedpr*  dolare  faceré  non  cejfo  1 4- 

men.  Hoc  cftquod  me  hominem  prxjtat ,  hocmtfofpitát.  Ou'  /h- 
>«»  *'ifi»  -fff  0LtotynMim  !égj-nh.  ld  ex  Eurip.  ¿uicquid  neceji 
cjlferre¡  nee, habendum  grave  (Ji.  Qutm  rciplutmvn*  delcfluvs* 
refecnnd*,  Mutatdquainnl,  Hor, 

EEN     ALCHYMIST. 

TT  Y  is  een'  ruyme  fift ,  daer  't  koren  met  fijn'  aeren , 
•*-  ■*  De  ftuy  vers  met  de  beurs,  't  land  met  de  hoev  door  vaeren  5 
Hy  is  de  wijfe  beeft  die  in  de  boomen  piekt, 

En  t'elckcr  hoopt,  het  hout  is  daer  mé  door  gebickt, 
Dat  nemmer  welen  lal ;  Hy  is  een  Molen-draever , 

Die  blindlingh  loopt  en  fterft ,  enfem'Jen  eet  voor  haver ; 
Een  Snepper  by  den  dagh  •,  een  Jaeger  boven  wind  j 
Een'  inbreuck  van  de  Schrift ,  diefoeckt  en  niet  en  vindt  j 
Een  reifiger  op 't  fpoorvan  een  vergulde  ftallicht> 
Een  krijgs-heer  voor  der  Gouw ,  die  eewigli  voor  de  wal  light  j 
Een  ilemper  die  lij  n'  maegh  in  kool  en  roock  verbraft } 
Die  op  't  toekomend'  leeft ,  op  't  jegenwoordigh  vaft , Een 
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Een  Heer  van  all,  ennietj  een  Toovenaer  i  n't  wilde; 
Een  Deken ,  foo  hy  feght ,  van  't  Muntemeefters  gilde. 

Sij  n  wit  is  Goddelick  >  op  't  Scheppen  leght  hy  toe ; 
Om  dat  hy  't  noy  t  gewint  en  wordt  hy  't  nemmer  moe  $ 
En ,  vond  hy  dat  hy  foeckt ,  hy  moght  het  keren  laecken ; 
Na-jaegen  fpitft  begeert ,  befitt  bedompt  vermaecken ; 
Veel'  hebben  dat  hy  jaeght ,  en  eten  fich  maer  fat ; 

Maer  foo  hy  't  hebben  wil ,  was  't  nemmermeer  gehadt ; 
Hoe  ongewiiTer J  aght ,  hoe  dat  fy  meer  gewilt  is ; 
Maer  defeWeiman  foeckt,  waer,  hoe,  en  of  het  Wild  is; 
Die  kennis  waer  fijn  heil ;  hoe  raecken  aen  den  vangh , 

Dat  fal lijn'  afkomft  noch  doen  fmelten  van  verlangh. 
Doch  Hope  keert  noch  ftaegh  den  vaeck  van  uyt  fijn'  oogen , 

En  hadd'  die  klei  gevat ,  en  hadd'  die  kroes  gedogen , 
En  hadd'  die  kool  gevonckt ,  en  hadd'  dat  glas  geduert , 
Sijn'  Maeghden  hadden  langh  een'  goude  pan  gefchuert : 
Nu  leght  de  Hoop  in  't  fand ,  en  heel  den  hoop  in  d'aflen : 
Wat  middel  van  herdoen  met  uytgefmolten  kallen  ? 

't  Plecht-ancker  is  fijn'  tongh ;  die  roert  hy  in  't  gedrangh 
Van  Vorften  huys-gefin ,  en  metten  dichten  dwangh 
Van  eeden  vol  vervloecks  door  met-bekrofen  tuygen 
Helpt  ftaele  kofferen  van  Koningen  in  duygen  : 
Eens  luckt  die  reife  wel  >  ten  tweeden  fchaers ,  maeroockj 

Genaeckt  hy  dry  mael  't  Hof,  en  brenghter  niet  als  roock  j 
Men  telt  hem  ftuyvers  toe  met  vuy  ften  vol  om  d'ooren , 
En  ftooters  metten  voet  >  fijn'  leerlingen  die  't  hooren 
Ontftelen  fich  't  gedruys :  T'huys  vindt  hy  man  noch  maert , 
Noch  in  de  kroefen  goud ,  noch  hutfpot  aen  den  haerd ; 

Sijn'  naeckte  bed-gemael ,  fijn  hemdeloos  gebroedfel 
Zijn  felver uytgedraeft om  deckfel ,  dack en  voedfel  > 

Hy  volght  hun  op  het  fpoor ;  in  d'allen  vindt  hy  dat  -, 
Die  faey  en  fy  in  't  gaen  :  ten  laetften  brenght  hem  't  pad 
In  't  achterfte  vertreck  van  wanhoops  dorre  gallen ; 
Daer  't  felden  vleesdagh  valt ,  en  menighmael  half-vaften. Soo  wordt  de  hand  geklemt  die  naer  de  Godheit  tracht , 
En  beter  fchepfelen  om  ergere  verkracht. 
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EEN     DWERG  H. 

HY  is  een  Reus  van  verr  j  een  Reuièn  duym  van  bijds> 
Een  poppen  Oliphant  j  een  fchier  heel  hoofd  vol  fpijts  -, 

Een  vierendeel  perfoons  -,  in  't  venfter  yet  van  aenfien  -, 
Een  Duy  vels-brood  in  't  veld ,  dat  yeder  een  moet  aenfien , 
En  niemand  mijnen  derft  j  een'  ronde  middagh-fcha'uw , 
Een'  Ziel-doos ,  volle  kort ,  doch  daerom  niet  te  nauw } 

Sulck  een  man  by  een'  man 
Als  een'  pint  by  een'  kan , 
Als  een'  iweep  by  een'  vlegel , 
Als  een'  kloot  by  een'  kegel , Alsditveers 

By  een'  keers. 

EEN    ALGEMEEN    POËET. 

Prinmm  ego  me  Ülorwm ,  dederim  qtúbus  e[fe  Poetas , 
Excerpam  numero.  Hor. 

HY  is  een  kraeckend  wiel ,  datftadigh  maelt  en  knarft. 

Van  al  dat  in  hem  leeft  zij  nd'herifenen 't  verwarft, 
De  Maegh  het  onvoorfienft,  't  vermoedde  Tong  en  Longer  > 
Een  Waerfegger ,  van  dorft ,  een  Logenaer ,  van  honger , 

Een'  aller  paerden  Sael ;  een  kruyper  in  der  daed , 
Een  vlieger  foo  hy  meent  -,  een  muffer  waer  hy  gaet ; 
Een  fuffer  waer  hy  fitt :  een  algereed  bedichter 
Van  rouw,  vanvrolickheit>  een  haeftigh  woorden-v lichter  j 

Een  misgeboortvan  't  School  -t  een  wilde  Latinift } 
Een  windigh  wan-geback  van  Semelen  en  gift. 

Hy  nieft  en  hoeft  in  Rijm ,  en  daer  hem  ftaet  te  kiefen 

#  No»  w  Van  Rijm  of  Reden  een,  'tlaetft  fal  hy  liefft  verliefen. 
tmqHAm  far-  Befnijdt hem 'twandelen en  eenigheitsgeniet, 
"«tZumquc  In  't  drackfte  van  den  drangh  fiet  hy  de  menfchen  niet  > 
{££**  *  Hy  tuy  tt  fij  n  dag'liks  Dicht  in  allerhande  ooren} 
ninw  ctfikt  £n  wee  ¿cn  haeftigen ,  of  die  't  onachrfaem  hooren  > 
ituntt,  fan  Hy  nngelts  achter  aen ,  en  rerereints  in  iwijm  : 

t"Z"'&'  De  min  doorfichtige,  dien  't  klappen  van  den  Rijm Mm.  juYcfl.  Voor 
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Voor  alle  reden  gaet ,  zij  n  d'Ezels  die  hem  draegen , 
'tRuym-oorighftegediert ,  daer 'cal  is  in  tejaegen 
Dat  in  de  kiefe  klem  van  d'oore  niet  en  gaet , 
Daer  wijfe  wetenfchap  voor  aen  ter  wachte  ftaet. 

Sijn  Bybel  is  de  fchat  der  wederfchapen  dieren ; 

Daer  in  gelooft  hy  't  al ,  behalven  't  koel  veriïeren 
Des  dubbel-topten  Berghs ,  daer  't  water  Dichters  maeckt  > 
Want,  dat  men  aen  de  Konft  door druy  ven-drop  geraeckty 

Dat  fweert  hy  by  lijn'  pen  :  Maer  Midas  loon  van  ooren 
Bevindt  hy  mogelick ,  doch  fchrickt  'er  van  te  hooren. 
De  moeyelicke  vreughd  van  Tantals  wan-belit 

Gevoelt  hy  foo  vervult ,  als  of  hy  't  eenigh  wit 
Des  Dichters  waer'  geweeft ,  en  't  heel  verhael  befchreven. 
Op  't  rijckelickgebreck  van  fijn  verhongerd  leven. 
A<fceons  hooge  kroon  gewint  hy  van  fijn  Wijf  > 

Dat  's  voor  fij  n  Leflenaer  te  maken  van  haer  lijf  > 
Doch  hy  verlett  den  hoon  van  haer'  bedeckte  wegen 
Meeft  met  degulde  klucht  van  Jupiters  geregen. 

Van  d'oudfte  Wijfen  her  berekent  hy  't  geilacht 
Van  Dichtens  diepe  Konft ,  al  fitfe  nu  veracht , 
En  van  dien  trapgedaelt  tot  op  de  jonghile  gecken  > 

Daer  is  hy  't  hooft-ftuck  van  >  wien  ftaet  het  aen  te  trecken  ? 
Hy  is  een  ongediert  in  menichelicken  fchijn , 
Dat  yeder  een  beipot ,  en  yeder  een  wil  zijn. 

EEN     MATROOS. 

Y  is  een'  Waterkat  •,  een  Danfler  naer  den  aerd , 

Die  drijvende  beweeght ;  een  wieg'ling  meteen'  baerd> 
Een  Menfch -gevallen  Vifch  >  een  tarter  vangevaeren } 

Een  halv  ̂ Eneas  Oom ,  door  't  maeghfchap  van  de  baeren  j 
Een  Kabeljauws  genand ,  van  wegen  't  Kabel-gauw  ■, 
Een  Zeefche  Koren-bloem ,  grauw  onder ,  boven  blauw ; 
Een  kaets-bal  van  de  wind ;  een  Hel  en  Hemcl-naecker 

Eer  'tyemand  dencken  derft  j  een  keurlick  kaerten-maecker  > 
Die  op  fijn'  oogen  fweert  j  een  pellegrim  om  buyt  •, 
Een  arger  Argos-maet ,  en  opeen  fchoonder  bruyd. 

Hy  dobbelt  tegen  't  lot  van  honderden  om  tienen , 
Alleen  om  rooven  fold  tot  plas-danck  te  verdienen  3 

Eer 
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Eer  is  fij  n  oogh-wit  niet ,  tot  dat  hy  thienmael  fchrap 

Vijf  kogels  heeft  geftuy  t ,  en  noch  foo  menig'  fchrap. 
Door  fulcke  diftelen ,  die  in  het  Zee-fop  groeyen , 
Beklauwtert  hy  den  trap  die  na  de  gulde  boeyen , 

Gebiedens  leek' ren  laft,  het  naefte  toepad  leidt. 
Geklommen  door  verdiend  tot  Naeld-  en  Roers-beleid, 

Verfchijnt  hem  ilaepende  't  betreckelicke  wefen 
Van  d'Éere ,  Deughds  gevolgh  -,  en  feght ,  Ghy  zijt  gerefen 
Om  hooger  op  te  fien :  Hy  wackert  op  't  vermaen , 
En  laet  den  droom  fijn  oogh ,  maer  noyt  fijn  hert  ontgaen. 

Komt  's  Hemels  hooger  hand  fcheeps  hooge  hooft  te  vellen , 
Hy  heett  fijn  naefte  man ,  die  meefte  wonden  tellen 

En  meefte  kuften  kan :  die  't  Zuyden  meeft  befweet 
En  't  Noorden  heeft  betrilt ;  die  waer  en  waer  heen  weet 
Van  open  neder  Son.  Nu  fiet  hy  van  die  fteilen 

Een'  vlotte  Republijck  verbonden  aen  fijn' Zeilen : 
Wie  die  beftormen  derft,  bedondert  hy  in  tijds , 
Of ,  luit  hem  meer  befcheeds ,  behagelt  hem  van  bijds , 
En  kaetft  hem  Sabels  toe ,  en  kittelt  hem  met  Piecken , 
En  blaeft  hem  boonen  toe  die  na  den  blixem  riecken. 

In  't  heetfte  van  die  vlaegh  vol  tegenwoordigheits , 
Vol  redelicken  toorns ,  vol  fchrickelick  befcheits : 
Men  fterft  hem  rondom  af,  hy  kan  niet  leeren  beven  , 
Soo  langh  hy  herten  fiet  die  met  hem  willen  leven , 
En  doen  gelijck  hy  doet.  Beklemt  hem  feller  macht 
Dan  drymacl  fijnsgelijck ,  foo  verfch  als  onverwacht  > 

•*$•«•    *  Slaev ,  feght  hy ,  evenwel  en  ben  ick  niet  geboren , 
fumvHsfir.  Noch  niemand ial't  my  fien ;  flucks,  brandin'tfolfer-koren , 
cifaud.iOT'    Sterft ,  geerne ,  Maets ,  't  is  tijd ;  de  naefte  wegh  van  hier 

Is  door  de  kruy  d-ton  heen ;  ontfteeckt  het  laetfte  vier ; 
't  Sal  van  fich  Akkeren  ,  en  meer  als  ons  verwarmen , 

En  fterven  wy  voor uyt ,  fy  fullen  't  laetil  bekarmen  -, 
Naeft  rijck  en  onverfeert  om  Kroonen  thuys  te  gaen 
Is  eerlick  fcheidende  fijn  vyanden  te  ilaen. 

Waer  henen ,  moedigh  Man  ?  Den  Hemel  fluyt  fij  n'  deuren 
Den  Zielen  die  haer  felf  haer'  lichamen  ontfeheuren  > 
Dat  recht  behoort  Hem  toe  die  beide  t'famen  bracht. 

Vervloeckte  Vromigheit,  in  'tfwarte  Rijck  bedacht ! Daer 
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1  Daer  ons  des  Vorften  hand  ter  fchildwacht  heeft  bewcfen. 

Verdrictons  't  langer  ftaen ,  dat  's  langer  Sijn'  te  wefen  ? 
Verlaeten  wy  de  wall  al  eer  de  Ronde  kom'  ? 
Staet,  Chriftenen,  ftaetvaft,  uw' uer  en  is  niet  om: 
Geworden,  is  gewis ,  Te  worden ,  isonfeker: 

Wat  kand'er  van  de  lipp  gebeu  ren  tot  den  beker  ' 
Wat  ichuy  lt'er  onvoorliens  in  't  doncker  van  't  geval ! Hoe  kan  des  Heeren  hand  oock  fchooren  in  den  val , 

Oock  íluy  ten  in  de  vlucht ,  oock  fchorten  in  het  iinckcn , 
En  bergen  Ifraèl,  en  Pharaö  verdrincken  ! 
Betrouwt  hem  't  Voor  en  't  Naer  en  't  Midden  van  uw  doen  > 
Oft noemt  u  averechts,  enlvanverbaeftheitkoen, 
En  onverfaeght  uy t  nood ;  foo  zijn  iy  die ,  voor  fchanden , 
Voor  fpot ,  voor  dienftbaerheit  in  overwinners  handen , 

Een  fachter  ongevoel  verkiefen  in  haer'  dood , 
En  trachten  na  de  winil  van  klein  verdriet  voor  groot. 

Hollander  ,  't  paft  úniet,  noch  voor  een'  Menfch  te  vreefen, 
Noch  van  de  rechte  vrees  van  boven  vreemd  te  wefen ; 

Wat  foecken  wy  den  dagh  op  't  hooghfte  van  den  Noen  ? 
De  Waerheit  heeft  gefeght ,  Ghyfultgeen  doodjlagh  doen. 

Noch  heeft  de  Manheitplaets.  en  die  de  dood  kan  wachten 
Onthaeltfe  verr  genoegh ;  Hy  moetfe  niet  verachten 

Dan  dieiè  lijden  moet  >  3  dat  's  tijds  genoegh  op  't  leil : 
Maer  't  fterven  komt  u  t'huys ,  of  't  leven  is  u  beft. 

E  E  N     B  E  U  L. 

Tl  Y  is  een  Ambachtsman  die  niet  en  doet  als  recht  j 

■*•  •*  De  fcherpe-fuere  faus  van  't  bitter  laetft  gerecht ; 
De  flagh-knoop  van  de  fweep  daer  Koningen  mé  toppen  j 

Een  Chirurgijn  in 't  gros,  die  't  al  geneeft  met  koppen  > 
Een  Snijder  buyten'rGild ;  een  Maeyer  boven  't  gras  > 
Een  Speelman  op  de  fnaer  van  quijl  en  Kennep-vlas  > 
Een  Veerman  van  de  dood  ,  die  Charonmeeft  helpt  winnen, 
Op  Vorften  Legers  naer ,  en  Salvers  die  beginnen  ; 

Een  eerlick  Moordenaer ,  al  heeft  hy  't  oock  begoft , 
Gelijck  de  fnoodfte  doen  ,  om  kleeren  en  om  koft ; 

Ten  zy  het  fcherpe  recht  fijn'  Over-over  Vad'ren 
Gehoore  van  der  wiegh ;  foo  voert  hy  in  fijn'  ad'ren S  Het 
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Het  adelicke  Bloed ,  dat  van  der  Priftcen  gonft 

Schild ,  Loof  en  Helm  verkreegh  voor  vrije  wapen-konft ; 
Soo  wordt  hy  vroegh  gekromt  om  tijds  genoegh  te  haecken  , 
Soo  leert  hy  van  der  jeughd  dat  Appelen  op  ftaecken 

Verwefen  hoofden  zijn ,  en  Leewen  op  een'  brugh 
En  itijlen  aen  een' floep  lbo  menigh  blooterugh. 

Noch  fchrickt  hem  d'eerfte  Galgh ;  en  ifler  bloed  te  tappen , 
Het  fijne  wordt  lbo  koudalsdaerhyin  fal  kappen. 

'k  Vergev'  hem  't  wanckelen ,  't  is  kloeckere  gefchiet : 
Door-oeffeningh  te  huys  geeft  buyten  't  voorhooft  niet : 
Stout-fprekersbinnensmuers,  voor  kennifien ,  voormaegen, 
Voor  ftomme Tafelen  enoore-loofefchraegen, 

Verfcheneii  in  't  begaep  van  omgefeten  volck 
Zijn  dom  en  ftom  geilen ,  als  of  die  fwarte  wolek 

Haer'  herten  hadd'  bewalmt ,  haer'  herflenen  beknepen , 
Haer'  Iongeren  gedemt ,  en  haer  van  haer  gegrepen } 
(Men  noemden  ons  wel  eer  om  taftelicke  reen 

1  Ho™  ba.  '  Den  een  des  and'ren  Wolf,  wy  worden  ftom  van  een} 

l™¡  Mzrim  Vergevelicker  is  't  die  tuflehen  't  menfch'lick  grouwen 
vtáartfrfirii.  yan  (3ocjes  macckfelen  te  worgen  ofte  houwen , 

En  't  fchrickelicke  Dier  dat  foo  veel'  handen  heeft, 

En  foo  veel' oogen  draeght ,  Gemeente,  ftaet  en  beeft. 
Een  Rechter  kan  beilaen  met  Recht  doen  fonder  vreefen  -y 

Sijn  Recht  en  is  niet  recht,  of 'tmoet'ergoedby  wefen ; 
Of  't  vreefen  is  hem  't  naeft ,  en  't  fteenige  gejouw, 
Op  't  kraecken  van  een'  ftrop ,  op  't  fagen  in  een'  houw. 
De  Waerheit ,  lijdt  fy  laft ,  beknepen  in  de  banden , 

í>»©.  «A*»-  Begraven  binnen  't  heek  van  ijfer-harde  tanden , 
En  vindt  geen'  trouwer  vriend ,  geen'  machtiger  als  hem  ¿ 
Soo  boort  hy  door  en  door  der  logenen  beklem  > 
En  leght  fy  diep  en  dwers ,  en  kan  fy  qualick  rijfen , 

Slaet,  gecíTclt,  nijptfe'r  uyt  met  Touw  en  Tanghen  Rijfen  $ Van  arbeid  moe  en  heet ,  van  herten  koel  en  ftill , 

Verbonden,  als  de  Bijl,  aen  diefe  voert  fijn'  will. 
/  >»«  2  Gedenckt  hy  aen  een'  wrock  in  't  nijpen ,  in  't  bewoelen, 

En  derft  fijn'  eigen  luft  in  's  Heeren  lalt  verkoelen  j ' ""  Soo ïuus  it cft mtu 
d' tinimofii e 

fluscjttedtt  futeï.   Uznvrt  e/i  jujle  en  foy.    Cefny  t¡ui  h  /difl,  |  ditje  flus  un  criminal,    qu'H  fitiH  tKCwter ;  c'efi  fon  frothai* 
í   ntanwtcmí.   TW  fin  renard  ,  j/  eft  iiomUtctc.    Ce  ntjl  J  qtt'nttte.  l'kífis  Medlt.in  TI.  101» 
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Soo  haeft  en  vindt  de  wraeck  geen'  Herbergh  in  lijn  bloed , 
Sijn  recht  en  is  niet  recht ,  al  is  het  recht  en  goed. 

Soo  door  den  dicken  dijck  van  't  veinfen  waer'  te  delven , 
Hy  is  aen  andere  dat  ander' aen  haer  fel  ven : 
Een  yeders  Beul  fijn  Hert ,  daer  quellingh  over  knaeght : 

Van  dufenden  nauw  een  die  't  onbeknabbelt  draeght. 

E  E  N     B  O  E  R. 

HY  is  een  Edel-man ,  foo  wel  als  d'aller eerfte , 

Die  in  geen' Stadt  en  woond',  en,  of  hy'talbehecrftc, 

Beploeghde  's  maer  een  deel  >  een  Hovenier  in  't  wild  -, 
Een  loon  die  om  den  koit  fijn'  Groote-Moeder  vilt  >  . 
EenMenfchdienietenisdan  omeenmenfeh  te  weien. 

En  helpen  't  andre  zijn ;  een  volle  man  in  't  wefen , 
In  't  fpreken  maer  een  halv ,  't  en  zy  by  ongevall  > 
Soo  braeckt  hy  wel  een  woord  dat  wijten  wel  gevall', 
Soo  ripft  hy  wel  een'  vlaegh  daer  Letter-li'en  uy t  fuypen 
Dat  buytens-boecks  vernuft  kan  vliegen  daer  fy  kruypen. 

Hy  leeft  gelijck  men  leeft  daer  't  Leven  leven  is , 
Daer  voor  noch  achterdenck ,  daergeengebeefenis, 
Tot  dat  deTrommel  komt ,  en  Lonten  die  hem  tergen 

Tot  dat  hy  Daelders  fweet' ,  oft  wreken  't  op  fijn'  bergen , 
O  ft  fcheeren  't  van  fij  n  Vee ,  oft  braecken  't  uy  t  fijn  vlas , 
Oft  maelen  't  uyt  fijn'  Terw ,  of  maeyen  't  van  fijn  gras. 
Die  ftormen  duyekt  hy  door  foo  langh  fy  hem  vermannen ; 
Maer ,  fchept  hy  uyt  den  nood  het  hert  van  wederfpannen 
Door  Boeren-bueren  hulp  •,  Soldaten ,  kieft  de  wijck  > 

Elck  vlegel  wordt  een  Roer ,  en  elcke  pols  een'  Pijck ; 
De  wraeck  fitt  in  fijn  hert ,  de  wanhoop  in  fijn'  handen , 
En  elck'  in  yeder  oogh  ■,  hy  wenfehten  in  fijn'  tanden 
NochRoom,nochSchaepenkaes  voor  Menfchen  vleifch  en  bloed  : 

Soo  wreed  is  die  het  is  om  dat  hy  't  wefen  moet. 
'k  Neem  Trommel-tijden  uyt ,  geen  fijns  gelijcke  Koningh  > 

Zijn  't  andre  van  een  Rijck ,  hy  is  het  van  een'  Wooningh  j 
Maer  Vry  heit  iluyt  haer  heek,  en  Vrede  woonterin, 

En  ?tkoftelick  Genoegh-,  dat  hebben  and'remin. 
Den  fes-dagh  fweer  hy  uyt ,  van  dat  de  Son'  te  karr  klimt 

TotdatdeNacht-bodin  j  deMinne-Moeder-Starr,  glimt  j 
S  2  Soo 
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Soo  voedt  hy  metfijn'  hand  fíjn  luiligh  lijfin  't  groen , Trots  die  het  binnens  muers  en  met  de  herilèns  doen. 

De  feven-daeghfche  Ruft  en  wenfcht  hy  niet  verfcheenen 
Om  werckens  vry  te  zijn  (gewoonte  doet  hem  meenen 
Dat  fweeten  Merifch  zijn  is ,  en  arbeidt  Levens  lot) 

Maer  om  des  y  vers  wil  ter  kennis  van  fijn'  God , Den  God  der  kinderen  en  kinderlicke  Zielen , 

Die  op  derouwe  hand  en  ongekuftent  knielen 

Sijn'  Al-medoogentheit  bewegelicker  flaet , 
Dan  daer  't  geleerd  Gebed  door  Amber-wanten  gaet. 

Verlenght  de  Somer-Son  lijn'  achter-Middagh-ueren, 
Hy  fchenckt  het  overfchot  den  naeil  gelegen'  bueren , 
En  hangter  't  Kroontjen  uyt,  den  Avond  blijfter  by  > 
Daer  vindt  hy  mogelick  lijn'  gadingh  aen  de  Ry ; 
„  En  wringhter  lich  ontrent ,   en  feght  haer  met  een'  douw Trijn, 

s,  Trijn  'k  weet  gien  langer  raed ,  me  denckt  je  moet  men  Vrouw zijn , 

„  Me  denckt  je  fekfe  zijn ,  en  in  den  Hemel  benje  't , 
,,We  ftacndcrlanghteboock;  en,  Troosje,  nochonkenje'ta 
„  Noch  blijv  j'cn  ftickgien  Ysi  foo  klaer,  foq  hard,  lbo  koel, ,,  Daer  ick  men  aers  noch  aers  van  binnen  en  bevoel 
i,  As  waer  men  hart  en  haert,  en  Ambceldt  of  en  Ove , 

„Enñijpítienofenpot,   men  iuchjes doen  himftove,    r 

„  Men  t raentgies  lengen  't  fop ;  en  ,  offer  vyer  ombrack , 
„  Jou  vierige  veriier  ontfteeckt  de  kole  ftrack ;  .  •   • 
„  Die  kole  zijn  men  Longh,  men  Leveren  men  Niertjes, 

„  Sooveulderhangdevonck,  foo  veulderhangde  viertjes  -3 
„  En  ick  wel  eer  de  knecht  groen  licken  as  en  gras ,. 
j,  Ga  dorre  lick  en  hoy ,  ga  ltuy  ve  lick  en  as  > 
>,  Wie  wenft  hem  by  en  aer  fen  Weuningh  te  verwarme  ? 

„  En  benj'en  Meyigie ,  Trij  n ,  en  doe  je  't  by  men  darme  ? 
„  Wat  let  men  an  men  leen?  kedare,  dat's  entre, 

,,  Watdenckje,  kreuckte'tgras  wel  minder  van  mentee 
„  Al  vloogh  ick  by  de  grond  ?  nou  w  weer  en  aere  ílinger , 

„  Mick ,  mick ,  men  hieltje  drilt  al  waer  't  de  Speulmans  vinger : 
j,  Hoe-^ofter  Tennis  by ,  hoe  ftjetet  Kees  ter  hangd , 

„  Hoe  fieeptet  logge  goet  de  biendere  door  't  fangd  .r 

9,Dc 
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„  De  wxrheit  wilder  uyt ,  aj  ftinckt  den  a'em  van  't  prijfe ,- 

„  Al  dangft' ick  in  de  klei ,  'kenmocht  niet  taeyerrijfe. 
„  Wat  fchort  men  an  men  goed  ?  Al  ben  ick  ien  van  tien , 
„De negen benne voort,  ïckftae,  Goddanck,  allienj 

„  Van  ginte  Molen  of  tot  achter  om  't  kadijckgie 
„  Verby  de  Wsteringh  is  al  men  eige  flijckje , 
,,Klinckkkcrekkcver,  Kind:  Ick  weet  van  huer  noch  pacht  i 

„  Men  erven  hoore  mijn ,  gelicken  ick  't  geflacht : 
„  Let  op  men  Leen  ereys ,  hoe  roy  tfe  na  men  hecke  -, 

„  O  minnehek  geboomt  1  Ick  fie' t  fen  armpgies  ftrecke 
Gelick  fen  Miefter  doet ,  om  you ,  om  you ,  om  you , 

„  Om  you ,  men  Hartegin ,  te  vatte  voor  fen  Vrouw. 
Eenfoen,  eenlonck,een  fnick, een  kneep,  eentré,  eenfuchtgien 

Befluy  ten  fijn  gefpreck:  Trijn  gloeytgelijckeen  Luchtgien 

Dat'sanderdaeghsmoyweer,  ofwaterdreight,  ofwind: 
„Enjongh,  en  welbekleid,  engoelick,  ienighkind? 

„  Wat  let  him  ?  feght  haer  hart ,  en  't  fpringht  gehjek  haer'  kuy  ten. 
„  Hoe  ftae je  mit  ie  Vaer  ?  begint  s'hem  op  te  fluyten } 

„ Diepankoekichuyft,  denckthy,  of 'tfelhimhaeftgedij'n: 
„Men  Vaer  en  ick  fijn  ien,  lick  Druy  ve-  fop  en  wijn } 

„  Wiltflegh,  we  felle  you  het  klav'revrouwtgiemaecken 
„  Bin  ïcker  't  Heertgien  of.  Sy  antwoordt  met  de  kaecken  j 
Met  glijdt  een'  filvre  Trouw  van  fijn' aen  haeren  duym  > 
Sy  voelt  en  voelt  het  niet }  als  waer'  de  Ringh  te  ruym , 
Of  iy '  melaets  van  hand.  c'Huys  derfts'  hem  fien  en  thoonen : 
De  Vaertgiens  raken  t'faem,  de  bueren aen dekroonen , 
De  Bruygom  binnenskoys  ■,  daer  vindt  hy  foo  veel  vreughd , 

Als  Alexanderoytkofbeiichen  van  fijn'  jeughd , 

En  Ganar  heeríchten  't  al ,  en  beide  met  haer'  wijven 
En  brachten  niet  te  faerrj  als  y  ïer  ontkleedde  Lijven: 

Wat  is  hy  min  of  meer  om  't  uyegefchudt  gewaet 
Die  in  het  Bruy  lofebed  of  in  de  doodkilt  gaet  ? 

Nuishy  dobbeldMan  ;  en  !tlevenvan  tevoren' 
Gelijckt  hy  by  en'  dood ;  foo  kan  hem  Trijn  bekoren , 
Soo  reddert  iy  fijn'  ftall ,  lbo  ferpt  fy  vloeren  Tin , 
Soo  klaert  fy  Mouw  en  Ton ,  foo  draeft  fy  naer  fijn'  fin 
Te  knie  toe  door  den  dauw  ¡  foo  paft  fy  op  de  kaeren , 

Soo  op  het  ftremmeles  ¡  foo  iüynigh  in  't  bewaeren , 
S  3  Soo 
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Soo  vlijtigh  in  't  gewin.  Nu  rijdt  hy  YStéwaert  aen , 
En  heeft  fijn'  liefften  fchat  van  achteren  gela'en 
Den  Kaes ,  de  Melck ,  en  't  Ey  beveelt  hy  haer  vertieren , 
Het  Voelen  met  het  Kalf  fijn  mannelick  beftieren  -, 
Elck  maeyt  foo  veel  hy  faeyt ,  elck  voordert  fijn  bedrijf, 
Des  Avonds  munt  by  munt,  en  bey  de  borfen  (lijf. 

Maer  eer  fy  door  den  drangh  van  Maendaghs  merckto-angh booren , 

Hoe  fparren  fy  't  gebit  tot  achter  om  haer'  ooren  , 
Hoe  fpannen  fy  de  wangh ,  hoe  toonen  fy  den  tand 

Op  't  Kostelicke    Mal    van  't   fteedfche    Veler- hand! 

,,Keda:r,  JanGovertfe,  feghtfy,  datbennebouwensi 
jj  O  rijcke  Lieven  Heer  wat  koft  het  goeden  houwens ! 
„  Ke  dxr  beget ,  dat  ibct ;  goud  fpeldewerck  op  zy , 
5,  Kerftienten  in  den  Tuy t ,  en  dan  een  veer  der  by : 
„  Kijckfynouw,  met  den  Hoep,  enmittetfpitfehieltgie, 

„  Jae  wel  toch  moer  in  't  llick ,  jae  lieve  flenter-fieltgie } 
„  Wat  geeft  de  fchei  aen  't  Mes ,  den  blaker  aen  de  kaers  ? 
55  Die  moy  is  ift  in  't  hemd }  ick  toonje  naers  om  naers. 
„Enjymé,  Moolicke,  rockofereysdeLuyve, 

55  Lae  kijcke  watje  deckt ,  ick  fchat  je  by  de  kuy  vre 
55  Voor  Molenare  Wij  fs ,  hoe  i  ft  mit  Neus  en  wangh  ? 

ssD'ienmaghbepockpetzijn,  denandreflim,  oflangh: 
55  Wel ,  hadd  ick  't  niet  efien ,  ick  hiet  men  Vaertgie  fluy  te , 
„  Se  maecke'tbackhuysfwart ,  en  vreefen  of  't  van  buyte 
j,  Watgeel  verfenge  mocht :  Lae barne  dattet  kis> 
5,  De  Son  en  maecktet  noy  t  fbo  oolick  aftet  is. 

„Stil,  Trijne-Moer,  feghthy,  laetWijfgies  wat  bedrij ve, 
Se  zijnder  Wijfgies  voor ,  maer  Man  ne  worde  Wijve : 

3,  Kijcks  hoe  fit  hy  tepronck,  al  keeckhyuytenkass 

5,  In  't  Le'ere  \vage11tgie5  fen  lockgies  mé  vol  as ; 
,,  'Tien  hanght  him  op  te  fchoer ,  en  vrouw  die  halv  ehult  is 
,,  Sou  hate  datme  't  faegh  daer  hy  fus  mé  verguit  is : 
Hoe  hanght  him'tlubbe-tuyghefommeltoverien ! 

,,'tls  fchier  enheelewcb,  almaghhetnimmendfien , 
5, 0  't  is  en  wond'rc  krul  van  veulderhande  laeghies : 
55  Al  ftaetet  boven  op  gelick  men  hemde  kraeghics , 

■)•> 
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„  Al  evcliens  of  ick  en  dicke  Bybel  had , 

„  En  lict  him  nimmend  fien  as  oppet  opper-blad. 
„  Siet  nouw  fen  Mangteltie ,  van  buyte rood  as  Pannc, 
„  Van  binnen  asen  gras,  vol  fije  bongtefpanne  : 

„  Trij  n  ,  ongfe  Domine  die  preeckten  op  en  dagh 

„  Van  't  Hemels  Bruiloft-kleedt }  of 't  dit  kleur  wefe  magh  ? 
„  lek  houwj'  en  biertgie ,  neen  't.  Maer  let  op  't  wammes-tuy  tgiej 
„  Hoe  fluyektet  nae  den  Riem,  lick 't  voorite  van  men  fchuytgie, 
„  En  al  fijn  klatergoud  tot  fnipperrgies  verfneen 

„Ja  heer  hoe  kojlelick  is  't  mallen  in  de  Ste'en ! 
Soo  rijden  fy  te  keur  door 't  fchuym  van  onfe  dagen , 

Trots  trotfer  Keiferen ,  haer  eigen  Wooningh-wagen 
Is  haer'  Viftori  koets ,  daer  fien  fy  van  om  laegh 
Of  een  geLauwert  Vorft  fijn'flaeven  overfaegh  j 
En  roepen  binnens  monds ,  fiet ,  Slaeven ,  ghy  fult  fterven  3 

En  't  Malle  koftelick  wel  moeten  leeren  derven  ; 
Begint  het  tijds  genoegh :  wat  baet  hem  overvloed 
Die  naeckt  gekomen  is  en  bloot  verfcheiden  moet  ? 

't  Is  uy  t  een'  Boeren-lip  een'  hooge  les  gefogen , 
Maer  diefe  niet  en  hoort  onthaelfe  door  fijn'  oogen : 
Wie  een'  geraegen  geeft  op  allen  voorval  flaet , 
Studeert  in  't  groóte  Boeck ,  ter  Scholen  waer  hy  gaet. 
De  Bedelaer  lweegh  ftil ,  die  op  fijn'  koten  huckte , 
En  met  een'  holle  hand  nae  't  Beken-water  buckte , 
En  fchepten  in  die  kruyek  dien  nooddruft  uy t  dat  vat : 

Maer  die  daer  in  fijn'  Kuyp  fich  felfs  en  all  befat , 
Ontfingh  de  ftomme  les ,  oock  midden  uy  t  de  luyfen  y 

En  fchaemdefich  fijn'  Nap  ten  overvloed  te  huyfen. 
Geleerde  fpreken  veel ,  maer  Boeren  feggen  's  meer  > De  befte  School-vrouw  is  de  daedelicke  Leer. 

EEN     SOT     HOVELING  H. 

HY  is  een  Ydel-man ,  een  Edel  beeft  gelijck  j 

Een'  blaes  die  berften  wil ;  een  overguldt  ftuck  ilijck ; 
Een'  wimpel  aen  het  ichip  van  's  Vaderlands  groot-S  tuer man : 
Een  vreellick  Schapen  oogh ;  een  fpijtigh  Borgers  buerman  > 
Een  deughnietopfijn  hoofs  >  een  huerlinghomde  fopj 

Een  vleier  om  de  konft ,  een  lieger  door  fij  n'  krop  > 
Een 
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Een  klabbeeck  in  de  bagg  van  weinig*  Oofter-fteenen  ¿ 
Een  Snijder  met  de  tongh  j  een  Wever  mee  de  beenen  j 
Een  trotfeTreves- Leeuw ;  eenblixem  op  de  ñraet  * 

Een  raefend  ure- werek ,  hoewel  't  met  veeren  gaetj 
Een' vuyle  Muskus-doos  ¿  een  onnut  Staet-gewichtj 

i  n«3.«'    Een'  ilerr ,  die,  felver  doof,  van'sPrincen  luyfter  licht.  • 
^¿jh¿T,       l  Den  Adel ,  fchoone  lijft  van  fulcke  fchilderijen , 

¡A^'wX--  Is't  Masker  van  fijn  doen  j  daer  derft  hy  op  betijen, 
■áfvtA-ns    Als  ofiijn' Ouderen  de  voor-eer  van  'tGeveft 

sfób.  ex  EP.  Op  fchande  waer'  vergunt,  opfchelmerygeveftj 
¿ötaT  De  wijsheit  derft  hy  felf  foo  mannelick  verachten , 

t,m  fMffUnü  j{]s  waer'  fy  noy  t  bekent  voor  wortel  van  Geflachten  ¿ 
fümMdttvi-  Als  waer'  het  edelft  eêl  geborgen  in  het  bloed , 
" V'li'i "mi-  1  En  niet  veel  eer  in  't  mergh  van  't  voeder  van  den  hoed  j 
indtba  ámmi  3  £)aér  menfehen-fnijders  doch  den  Edelen  van  binnen 
¿on.i.  Jliv.  J 

jTi>s»»'-  Gehjckenby  den  Boer,  op  thuys  nae  vandelinnen, 

l?  ¡?^L'  Daer  fproot  de  wortel  uy  t  wel  eer  foo  hoogh  ge-eert , 
*'* 'd l'l'm  Soo  Adelick beloont,  vanStout,  RijckofGeleert. 
•s.  :«t.ío.  «■  Al  wat  den  boom  gelijcktis  van  de  rechte  tacken, 

&Z$&.   Veraerde  baftaerden  verdienen  niet  als't  hacken : 
*m*&ni  .  *  Hv  kent  alleen  het  Stout ,  en  meint  het  maeckt  den  Man , t-ltr  1  drol-  s-  J  '  ' 

Jiii^vfy     Slaetvanhemalseenhenghfl,  raeckt  waer  hyreicken  kan  j 

V  "¿$i?£  Hy  lieght  foo  veel  hy  gaept ;  maer  wee  die  't  hem  verwijten , 
wtT**'"  6  Gh  keght  is  't  hoogh  Alarm ,  daer  voor  hy  and're  fmij  ten 
tovwmSxtai.  Of  Hagen  wachten  moet  ■,  en  wordt  hy  dan gevelt, 

P^"n6jT  Of  velt  hy  andere,  hoe  is  fijn' Eer  her ftelt, 
È^i\"oK  Hoe  Deter  maeckt  hem  't  quaed  ■,  hoe  hebben  hem  de  plaflchen 
st¿c  ¿ij(om ,  Van  fijn  oft  and'ren  bloed  de  logen  afgewaiTchen : 

ib.L  tuiip.'  Wanfchapen  ftoutigheit,  van  over  Zee  ge  leent.  weltck* 
%mÍZ™Í!,  Wie  heeft  u  ̂  !luYs  verhuert  van  't  Edele  gebeent  ?  mal. 
fanm,  »>    Hoe  onbevleckter  Eer  waer' ,  buyten  vrienden  paelen  , 
(«nmfai  In  Godes  groot  krackeel  op 't  ongeloof  te  haelen  ! 
to?Mhïll-  ̂ at  vindt  hy  dagelicks ,  die  naer  wat  kervens  luit , 

'••">•  Verkoelin^h  van  lijn  vyerin's  Werelds  oncreruih Suntjemcnu-    -  -.  t-     1  1        n  1"      r  1  1  1       1 
nmncuiai-  Hoe  veihgh  waer  hylrout,  dieichoLiwdemetdepiecken 

u^Tf'r,.  Van  Abels  ruchtigh  bloet  de  handen  uyt  te  ftrecken mina  npert*  \^OOr 
ftrfctlt  ¿ir;. 

McmcmtavêrinolilfirMtt,   T>ti<fnedfti,nmcnfudaJUT.  5  Ti  fío»  «Val  i/4*xá  i?i  *;«  &£Kri/'.    Stob.  ex  Metrod- 
a  i5.fi»  i-im  gcKtrof.iin  dixerit  hmc  ,  7«!  lndt^nm  gentre  ¿'  '■    Javemlivitium  cjtftfliii  atíjut  audacia. 

prtcUn  :u,nmc  tmtum  ¡njtgxii  ?  é-t.  Juven.  6  ¡HudnrnUcunqae aiititjl cccaf!t>f<fictt  ira    Juven. 
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Voor  't  eewige  gericht ,  daer  't  laetfte  oogenblick 
Het  vonnis  uy  ten  doet  van  't  heet  onendelick , 
Daer  't  al  moet  kinderlick  van  fchrick  voor  leeren  fweetcn 

Dat  manlick  onverfaeght ,  en  faligh  ftout  wil  heeten .' 

Stout  zy  die  't  wcfen  wil  >  een  is  het  in  der  daed , 
Die  't  itcrven  niet  en  vreell  om  dat  hy  leven  gaet. 

Een  SondaghsSonnefchijn  is  't  hooghft  van  fijn  begeeren  , 
Dan  mirten  hy  ibo  liefden  hutfpott  als  de  kleeren  ¿ 
Dan  drijft  hy  door  de  wolck ,  als  Sterre  met  een  ftaert , 

Die  op  de  Predick  uer  voor  's  Vorften  huys  vergaert ; 
Trapt  trappen  op  en  af,  flaet  door  de  deur-tapijten , 
Als  waer'  fiiri  arm  een'  fweep ,  als  hoorde  't  hem  te  fpij  ton 
Dat  yets  bekommerlickft  fijn'  inkomft  wederftact : 
Geraeckt  hy  naer  fijn'  Heer  de  naefte  man  op  ftraet , 
Die  fchielick  omme  fict ,  en  vraeght  hem  hoe  de  wind  is  •, 

Wee  die  dan  anders  denckt  dan  dat  hy  't  waerdile  kind  is , 
Dan  dat  fijn  ín  el  begrip ,  fijn'  kennis  hoogh  en  diep , 
Gevraeght  werdt  daer  fich  geern  een  minder  op  bciliep. 

Hy  fluyt  hem  oor  aen  oor,  en  antwoordt ,  Ooft  ten  Noorden  •, 
Een  fchrickelick  geheim ;  't  waer  ichaed  dat  't  y  emand  hoordc-n 
Hy  volght  hem  tot  in  't  huys  daer  's  Werelds  ydclhey  t 
Of  aen  de  Galgh  verfchijnt ,  of  op  depijnbanck  leyt : 

Maereen  befto ven  krul ,  gekrinckcltomfijn'ooren, 
Bevrijdt  fijn'  Herflenen  voor  fulcke  fnelle  booren , 
En  waer'  fijn  oogh  foo  dicht ,  hy  vloeckte  d'uer  ter  heil ; 
Maer  't  kijeken  ftaet  hem  by ;  van  d'een  tot  d'ander  fpell 
Bekruypt ,  bewandelt  hy  de  wonderlicke  fwieren 

In  't  opgetoyde  heir  van  murwe  Memme-dieren  : 
Ontvlieghter  een'  een  lonck ,  die  hem  van  hondert  naeckt ; 
Mijnoogh-pijl,  feghthydan,  heeft  emmers  Doel  geraeckt, 
En  ,  kleuter ,  weeft  geruft ,  men  fal  u  naerder  fpreken  j 

U  is  een  vrijer-vreughd  verfchenen  van  veel' weken. 
Dat  koft  Na-middagen  van  twee  tot  feven  toe, 

Dry  dagen  draeyt  die  fpill ,  den  vierden  is  hy  't  moe. 
Na  des'  een  tweede  Jacht,  daerflimmeflobber-ftegen 

Het  vlackfte  veld  afzijn :  die  d'onbefchaemtftc  plegen 
By  fterreloofen  Nacht  en  averechtfe  Maen ; 
Hy  maeckt  de  Maendaghs-Merckt  getuyge  van  fijn  gaen , 

T  En 
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En  doet  de  Middagh-Son  fijn'  mallen  wagen  mennen  > 
Wat  leght  hem  aen  't  gerucht  ?  de  Wereld  magh  haer  wennen 
Aen't  geen  hy  geerne  doet.  Onftaender  plaefters  uyt , 
En  boort  het  Zielen-zeer  tot  boven  door  de  huy  t , 

En  hinckthy  naden  flagh  van  Venus  klapomd'ooren; 
Geringe  fwarigheit;  die  wapenen  gehooren 

Aen  't  vijfde  vierendeel  van  fulcken  Adels  fchild  > 
En  die  den  beet  ontfiet  wat  doet  hy  achter  't  Wild  ? 

Maer  walgh  en  overvloed  vertellen  meeft  den  and'ren  j 
De  volle  vreughd  beftaet  in  't  woelen  van  't  verand'ren  : 
Nu  luft  hem  naer  de  bloem  in  't  midden  van  den  doorn , 
Naer  druy  ven  buytens  reicks ,  naer  Danaes  in  den  Toorn : 

Datgeltu,  echte  Bedd>  en,  Mannen,  paft  op 't  vinckilagh , 
Daer  vlieght  een  Koeckoeck  om,  endreightumeteen'quinck- 

flagh. 

Gekickt  hem'tquaeddoen  niet,  en  komt  hem  juyft  te  voor 
Van  hondert  Wijven  een'  die  d'eerbacrheit  in  d'oor 
De  trouw  in  't  herte  huyft,  't  en  kan  hem  niet  als  fpijten  $ 
?v  laer  die  't  hem  fpijten  doet  en  kan  't  hem  niet  verwijten ; 
Of  't  fpijt  haer  dat  't  hem  fpijt  dat  fy  't  hem  fpijten  doet. 
Verwijt  is  lijdelick  die  't  fchuldigh  draegen  moet  > 
Maer  onfchuld  en  verwijt  vak  fteenigh  om  verdouwen , 

En  doet  d'onfchuldige  der  onfchuld  lèlf  berouwen ; 
Die  wraeck  wringhr  hy  haer  op :  Hoe  is  Mevrouw  vergift , 
Die  Dievegg  heet ,  en  heeft  de  ftelens  vreughd  geraift  ! 

1?..  Sijn'quellinghis'tmaerhalfj  '  hy  weetfedoortefpoelen, 
;;;'  En  gloeyts'  hem  om  het  hert,  in  't  keldergat  te  koelen  ; 

•    "Hor.  Daer  gaethy  uyt  fichfelfs,  en  noemt  het  vrolick  dol, 
En  feght ,  het  groot  Rond- om  der  Schepfelen  is  vol , 

Hoe  foud  't  de  Mcnfch  niet  zijn ,  die 't  kleine  beeld  van  't  groot  is! 
Soo  ftrijdt  hy  met  de  Deughd ,  tot  dat  hy  's  avonds  kloot  is , 
En  rolt  te  b¿ddewaert ,  en  ronckt  de  dompen  uyc 

Van  menig'  hcrflen  fchrocf  en  ongeboorde  fluyt. 
2 sumar-      Dq  Middarfi  weckt  hem  op  ;    z  den  hoofdfweer  doet  hem 

"•'•>  duchten 

':--Z,,  Dat  't  weder  Mergen  is:  hy  voelt  fijn'Borfefuchten , 
"ï"  En  fwiimen  op  fijn'  zijd' ,  van  mfter-avonds  floot; 

.-,,  -,,,  1 P4H».   Die  wanhoop  ruckt  hem  weer  van  't  modder  in  de  floot : '  •   ¿HM.  -~ 

Kvi.  {Jp 
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Op  't  loten  leidt  fijn'  hoop,  en  dobbel'  dobbel-kaniTen. 
Maer  weigert  hem  'tgeluck  fijn'  pijpen  na  te  danifen , 
Staebydan,  Kermis-konfti  »  beleefde Stcenen,  fwijght, 
Wanneer  ghy  hier  een'  kneep  en  daer  een'  flinger  krijghc. 
Daer  moet  gewonnen  zijn  ■,  wil 't  qualick  rechts  gebeuren , 
Men  mach  de  luck-Godin  haer'  flippen  flincks  af  fchcuren. 
'cGeluckiswetenfchap>  die  min  doet  dan  hy  kan, 

Beklaeght  fich  t'ongelijck ,  al  waer  't  hy  nemmer  wan. 
Noch  lijdt  den  Hemel  't  leed ,  noch  veinft  Hy  niet  te  hooren 

Tot  dat  den  ouderdom  komt  fneeu  wen  om  fijn'  ooren  -, 
Dan  ftort  hy  wraeck  op  wraeck ,  en  d'een'  op  d'ander'  quael  -t 
Die  bladers  maken  't  boeck  van  't  ftinckende  verhael 

Van  fijn  verrotte  Jeughd  -,  z  die  leeft  hy  in  iijn'  droomen , 
Die  droomt  hy  waekende ,  die  doen  fijn'  Ziele  fchroomen 
Voor  's  levens  Avond-uer ,  en  't  fcheiden  defes  lijfs , 
De  vuyle  fchommel-plaets  van  foo  veel  wan-bednjfs. 
De  kennis  van  de  roe  die  Sondaers  fullen  draegen 

Is 't  voorflagh  van  den  klop  der  Goddelicke  llaegen : 
Dus  leght  hy  noch  en  wenfchtom  langh'  en  langer  pijn, 
Tevreden,  verrvanwel,  om  erger  niet  te  zijn. 

In  't  worft'len  met  de  dood  verleeght  hy  noch  fijn'  lippen 
Met  wat  hem  volgen  fal ,  met  Maegen  uyt  te  kippen 

Die  't  naefte  paer  betaemt ,  met  fchilden  acht  en  acht , 
Die  om  de  groóte  ruyt  behooren  bygebracht. 

Soo  is  hy  dat  hy  is ,  tot  dat  hy  t'ende  wefens , Den  wandelaer  vermaeckt  met  ièfthien  woorden  lefens , 
Hier  onder  leght  een  romp  ontladen  van  fijn  Geeft , 

Een  CMenfih ,  een  Hovelingh ,  een  Niet-met-allgeleeejl. 

EEN     fYS     HOVELINGH. 

TT  Y  is  een'  ftille  Lamp  in  ydelheden  wind , 
•*--*•  Die  op  iijn  ftadigheit  geen  llingeren  en  vindt ; 
Een  dienftigh  Ydel  man ;  een  volger  die  kon  leiden , 

En  konnen  fal  als  't  hoort ,  en  dan  noch  een  van  beiden  > 
Een  vriendelicke  Leew ;  een  Schaep  dat  bijten  kan  ; 

Een' Joffer,  daer  hy  wil,  en  daer  hy  moet ,  een  Man } 
Vol  levens  onder 't  ftael,  van  Marmer  in  dekkeren, 
Vol  ongevoelickheits  van  koftelicke  veeren  ■, 

T  z  Een 

i  TamfaciU 
V'  promtm  cft 

frtperoscon- 

temnerc  teflet, 

St  mortala 

idem  nemt 

fciat.  Juven. 

Z   Nofff    £rf. vemffirtè 

induljlt  cura 

foporcm,   Et toto  vcrJatA 
toro  jam 

mimbra  aanf. 

cunt,  Continu» 

templum  é- violati  Sumi- nis  aras ,  Et 

(¡uodFrxciputi 
ment  cm  fudo- 
rilas urget ,  ¡i 

videt  in  /i- ranis.  Juv. 

Nee  hoi  tu 

Evajifi  pules, 
anos  dn:  con- 

fiia  faííi 

Mens  haíet 
attohitos  ,   ó- 

furdú  vertere 

cídit  Occul- 
ttim  au.xtiente 
animo  tortore 

fligeliurn,é-c. 

ld. 
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Een  Oofter-fteen  in  't  goud  by  Aernemmers  geiett , 
Maer  Aernemmers  ontkent,  en  dieder  los  op  lett  > 

sin.  3.  Í4-   Een  vierde  Broer  van  dry  die  't  in  den  Oven  herdden , 
En ,  verr  van  half  gefenght ,  heel  Salamanders  werden. 

Soo  dringht  hy  drooge-voets  door  't  modder  van  den  Hof 
Daer  bloemen  onkruyd  zijn,  en  meeft  de  vruchten  ftof  ■> 
Soo  leght  hy  in  de  School  daer ,  van  beleeftheit  liegen  , 
Niet  doen  van  tijdverdrijf,  van  gauwigheit  bedriegen , 

De  Meefter-lefien  zijn :  maer  Deughd  ftaet aen  lijn'  oor 
En  ftuy  t  die  leeringen  met  betere  daer  voor. 

Het  liegen  is  hem  vreemd ,  behalven  daer  het  prijfen 

Van  vrienden  fijne  waerd,  terwaerewaerd'wilrijíen¿ 
Daer lieght  hy  deughdelick ,  en  flaet  fich  felven  af, 

En  ,  heb  ick  dat  ghy  prijft,  prijft,  feght  hy,  Die  't  my  gaf» 
't  Bednegen  oeffent  hy  met  beter  zijn  dan  fchijnen , 
Met  laegen  lifbigheit  in  roock  te  doen  verdwijnen , 

Door  't  liftige  Recht-uyt ,  dat  Chriftelick  verfett, 
Daer  die  het  nieten  kan  van  konftnietopen  lett. 
Soo  taf!  de  Schermer  mis ,  die  meent  fijn  Man  fal  wijeken 
De  flagen  die  hy  dreight  en  niet  en  meent  te  ftrijeken , 
En  vallen  in  fijn  punt :  de  Man  light  {til  en  recht , 

En  doet  hem,  konfteloos,  verwerren  in 't  gevecht, 
't  Verdrijven  van  den  tijd  is  verre  van  lijn  poogen , 
Hy  volght  den  Oogenblick  ibo  verr  hy  hem  kan  oogen , 

En  wilde  Fins  waer'  Nu ,  en  Nu  noch  eens  foo  taey , 
En  Wefènvafi  een'  Ael  verandert  ín  een'  Maey , 
Nu  Nu  foo  vluchtish  is ,  en  Fins  foo  flucks  te  voren , 

En  Wèjèn  ichier  gelijck  geboren  en  verloren , 
Soo  leeft  hy  twee  mael  eens ,  en  belight  oock  den  tijd 
Die  in  des  Vorilen  dienft  nauw  befigheit  en  lijdt. 

Der  Grooten  aenlien  ftaet  in  't  leegh  ftaen  veeier  knechten  j 
Dat  is  haer  ftedewerek  die  buyten  voor  hun  vechten , 

Een'  Sael ,  een'  Galery  te  eieren  metgedrangh : 
Hy  ftaet 'et  oock  lijn' uer,  en  mog'lickuerenlangh, 
Maer  ueren  rijck  befteedt ,  maer  rijp  gelcofen  ueren , 
Onfchuldigh  aen  de  vleck  van  Vrienden  en  gebueren  • 

Vruchtbaer  van  wetenfehap ,  onvruchtbaer  van  gerucht  y 
In  vredigheit voll  vreughd ,  in vrolickheic voll vrucht5 

Maer 
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Maer  ueren  die  't  berouw  van  's  Avondts  niet  en  baeren , 

En  in  't  gedencken  zijn  dat  's  in  't  gebruycken  waeren , 
't  Onnoièle  vermaeck  van  die  fe  wel  beleeft 
En  wel  bedenckende  noch  eens  te  leven  heeft.  (ftaen, 

Sulck'  ueren  leeft  hy  daeghs  foo  veel'  hy'er  daeghs  moet  leegh 
En  vatt  al  waer  hy  kan  lijn  wijfer  op  fíjn  leeghft  aen , 
En  fuyght  hem  uy t  den  mond  of  oefteningh  van  Deughd , 
Of  wat  hy  niet  en  kan ,  of  wat  hem  niet  en  heught , 

Duyckt  altijd  nederigh  met  fijn',  oock  meerder',  gaven, 
Op  hoop  van  meerdere :  hoe  zediger  begraven , 
Hoe  hooger  ipruytde  Deughd ;  noy  t  wordt  fy  foogefmoort, 

Sij'n  wordt  noch  blindelingh  geroken  ofgehoort. 
Soo  kijekt  hy  menigh-mael  door  't  dunne  van  fijn'  vraegen ; 

Met  mift  hy  vragens  beurt?  en  moet  het  feggen  waegen  j 

Dat  doet  hy  fpaeriger  dan  't  nood  is  van  gebreck , 
Maer ,  verr  van  gierigh,alsontfteken,-en  niet  leek; 

Daer  worden  fy  gewaer  dien  d'ooren  niet  van  fteen  zij  n 
Waer  heen  fij  n'  eenigheit ,  waer  all  de  ueren  heen  zijn 
Die  't  Hof  fijn  aenficht  derft :  dattaftelijck  bewijs 
Van  Roomens  dolingen ,  dat  Chriftelicke  wijs 
In  waerheitsonderfcheid,  dat  wijfTelick  befchrijven 

Hoe  's  Hemels  Solderingh  d'een'  d'andere  doet  drijven ; 
Hoe ,  waeröm ,  en  wanneer  de  Son  het  Masker  draeght , 

Waer  't  altijd  ongelijck ,  waer 't  altijd  eifen  daeght  ?. 
Hoe  't  elders  Somer  komt  als  onfe  ftroomen  backen  -, 
Hoe  yemand  tegen  ons  kan  treden  ibnder  facken  ■, 

Hoe  d' Aerde  hangen  kan ,  hoe  haer  geweldigh  rond 
Onfichtbaer  werden  fouw ,  die  by  de  Sterren  itond ; 

Hoe 't  rond  te  meten  is ,  hoe  bierige  Matroofen , De  Zee  vermeefteren  door  ftomme  Staele  Roofen : 

Hoe  't  ooge  door  een'  fpleet  van  verr  verfek'ren  kan 
Soo  dickmael  houdt  dat  fteil  de  lenghde  van  een  man : 

Hoe  't  puntigh  aerden-werek  der  Hechter  eewen  Torens 
En  mueren  overtreft ;  wat  Maenen  en  wat  Horens 

De  trouwfte  borgen  zijn ,  wat  gangen  onder  d'aerd  j 
Wat  buyten  beft  befpringt ,  wat  binnen  beft  bewaert. 
Dat  bondige  verhael  doet  voelen  datter  grond  is , 

En  ruym  fijn'  herflenen  wat  voller  dan  fijn  mond  is. 
T  3  Maer  3 

Qua  mare 
iovipefcatit eau  fa  ,  quid 

tcmPeret  an- 

tlWfi ;  Stelle 

(ponte  fu  a jttjjkne  va^en- Utr  ¿-  trrent  5 

Quid  premat 

ebfeurum  Ln- 
na  quid  ttm- teret  erèti  u Hor. 
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Maer,  wordt  hy  voorts  geverght,  envoerthem'tonderfoeck 
Van  graege  vraegeren  door 's  werelds  wonder-boeck, 
Van  d'eerfte  Jaeren  af  tot  daer  fy  leerde  fwemmen , 
Van  daer  tot  op  den  dagh  van  't  Hemelfch  overftemmen 
Der  itraffe  letteren  en  onvoldaene  Wett , 

Tot  datter  Die  ie  gaf  den  hals  voor  hadgefett, 

Van  daer,  door't 't  waggelen,  door'titruyckelen  ,  door'trijfcn 
Van  Godes  {lichtingen ,  tot  op  het  vuyl  afgrijfen 
Der  dagen  die  wy  fien :  de  ílechtfte  itaen  verftomt , 

De  wijfie  twijffelen  hoe  't  weten  in  hem  komt  j 
De  kinder-tuchteren ,  die  geen  gelijck  en  lijden, 

Eerbiedeniijn  onthoud,  en  derven 't  hem  benijden , 
Diemogelick,  alsfy,  naer  't  fitten  niet  en  hinckt, 
Naer  't  bucken  niet  en  buyght,  naer'tlefen  niet  en  ftinckt. 

Want,  lchorte'roeffeningh  van  mannelicke leden , 
Hy  fchijnt'er  toegevormt  ■,  oock  tot  de  Simme-fchreden 
Dien  vluggen  Aexter-gangh ,  dat  konftelicke  Mal , 

Dat  rijièn  als  een'  veer ,  dat  ftuy ten  als  een  Bal : 

Hy  doet  het ,  en  gelooft ,  als  emmers ,  boven  't  fingen , 
Volmaeckte  vrolickheit  het  Herte  wil  doen  fpringen , 

En  't  hert  den  heelen  Man ,  beft  fpringht  hy  die  't  gelaet 
Van  fpringen  dwingen  laet  in  reden ,  rij  m  en  maet : 
Maer  doet  het  ernfteloos ,   en  verre  van  verwachten 

Dat  d'eere  daer  uyt  volgh'  die'r  kind'ren  in  betrachten. 

Soo  acht  hy  'c  vingerfpel ,  ibo  't  klaet'ren  van  een'  Fluy  t , 
Soo  't  fnuy  ven  van  een  Veel ,  foo  't  kraeken  van  een'  Luyt  $ 
En  gond'  hem  God  een'  keel  die  fnaeren  kan  verfellen , 
Hy  leertfe  danckelick  Sijn'  wonderen  vertellen , 
En  mogelick daer  by  dat  fijnsgelijcke  Jeughd 
Soojeughdelick  behaeght  alsdeughdelick  verheught.      (Tcheidt, 

Maer  fiet  hem  naer  in 't  groen  ,   eer 't  Sonne-peerd  van  honck 
Hoe  hy  het  fijne  daer  ten  afgerichten  fpronck  leidt : 

Ghy  vindt  de  logen  waer  die't  Peerd  verfieren  dorft 
Dat  menfchen  maeckfel  was  van  boven  tot  de  Boril ; 

Soo  kleeft  hy  aen  de  Beeft  >  ibo  is  't  maer  een  beroeren 
Der  Dijen  die  hv  iluyt ,  der  Schencken  die  hem  voeren  -, 

rj*ytni.i,  Soo  doet  iiin'  fti'ller  hand  dan  of  fv  niet  en  dé 
rnfat,  mie.  Dat  1  ccrd  en  Ruy  ter  doen ,  en  geen  en  fchii  nt  van  twee, 
tmtendfc*  °  biet 
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Met  fulcken  radden  tuygh  betrouwt  hy  fich  't  verfchijnen 

Teroogen  van  fijn'  Vorft,  diefomtijdsopdcSwijnen 

Of  op  een'  feller'  Leew ,  of  op  een' fneller' Haes 
De  fchaduw  fchild'ren  wil  van  't  Krijgelick  geraes , 

Daergaethy  voor  een' Man;  en,  wil  het  Wild  noch  raemen, 
Noch  ftruyck'len  voor  fijn'  fchoótj  hy  wringht  fijn'  fïerckte  t'f men, 

En  onderhaeltfijn' vlucht,  enthoonthemmeteen'fpeer, 
Dat  kracht  ten  ftrijde  baet ,  maer  oeffeningh  noch  meer : 

De  Prince  fiet  hem  nae  met  half  verilaegen'  oogen , 
En  volght  hem  in  't  gevaer  met  prijfen  en  mcdoogen , 
Maer  volght  beiluy  tende ,  die  't  op  de  Beeften  kan , 
Sal 't,  van  gewoonte  fchier,  nietweig'renopdenman. 

Daer  mede  gaept  de  Deur  van  's  Heeren  welgevallen , 
Die ,  deunder  onderrecht  door  eene  Deughd  van  allen , 

Sijn' oor  gewonnen  geeft,  fijn'gunftigheit,  fijn'Minn. 
Den  eigenaer  te  loon.  Dat  Ridderlick  gewinn 

Al  is  't  het  eerite  wit  van  fijn  geftadigh  loopen , 
Befitt  hy  even  koel  als  waer  het  noch  te  hoopen , 
Of  wanckelickgeveft,  of  twijfïèlick  begonft; 

En  wie  't  hem  overilrijdt  bedanckt  hy  voor  de  gonft, 
Gemoedight,  foohetfchijnt ,  om  waer  te  willen  maecken 
Dat  hun  waerachtigh  dunckt.  Maer  even  met  het  blaecken 

Van  vooripoeds  volle  vlam  ontfteeckt  de  Nijd  de  fijn' ; 
Geluckigh  en  geruft  is  't  allom  niet  te  zijn  -, 
Te  Hoof  van  allom  minft  ¡  daer  moet  hy  voelen  fmoocken 
De  wrocters  die  fijn  doen  of  trachten  te  beroocken , 

Of  doen 't,  foo'tdoenlickis,  enfaeyeninfijnpad 
De  ftricken  daer  wel  eer  fijn  voor-genand  in  trad : 
Hy  treedt  ter  zijden  af  met  wel-geveinfde  treden , 
Als  roóck  hy  lont  noch  kruyd  :  dat  gifteren ,  dat  heden  r 
Dat  ftaet  hy  morgen  uy  t  •,  tot  dat  hy ,  als  te  veld , 
Befett ,  beftreden  wordt  met  onbelchaemd  geweld , 
En  maskerloofen  haet ;  foo  wordt  hem  fpijt  en  logen, 

En  onverdient  verwijt  gewreven  onder  d'oogen ; 
Soo  moet  hy  wat  hy  doet  fien  niaelen  met  de  kool , 
Soo  ten  befchimpe  ftaen  van  boven  tot  de  zool. 

i  jï 

ficptrta  ,  ¡eva  intuito  il  crcttito ,  e  fa  l'huoKto  peco  fimfitt, 

qut/lagh   .. l^fatlhiioOitcU 
I'  ,  che  dallt 

fltlle  l'ham» , 
trove  una  re- 

gola tmiverfa- 
Itfftma,  Uaual 
mi  pare  valer 

C.p  'iha  qutfloin 

lac-"  tuitelecofe 

humane ,  ehl 

f'facciano  o dicanepüi  che 
ale  un  a  alt  ra. E  cío  e  fuggir 

¡¡uanlofipu'o  , 
e  comeunafpe- 

nffimo  e  peri- 

Culofj  feogü, 

la    ajfettalio. ;"'>    c  per  ¿ir 

forfemia  nova 

parola,  ufar  in 
'gni  cofa  una 
cettafprexAo. 
tura  che  na- 

feontta  t'arte, è  dimoflri   lio 

che  fifa  ,  e  di- ce venir  falto 

fenza  fatua  , 
e  auafi  fenza 

pcnfarvi.    Da, qttrjlo  credo  io che  dei  i  vi  a/Jai- 
la  gratia,  pu- che de llec  ¡fe 

rare  e  ¿en  fat. 

teoguwifala 

d'fftcoli'a,  ends 
'ttjfelt  faii- tít 'a  genera, 

grandt/ftma 
maraviglia  ; 

'  pero  contra- 
rio, il  tj orzare che  (come  fi 

día)  tirar  per 

ti  capegli  da 

fomma  difgra- 
lia,  efa  ifíi- *  mar  poco  ogni 

cofa  per  grar,de 
che  ella  f  f  a. 

Teío/ipuoáir 

qtieUa  effer  ve- ra arte  ,  che 
r.on  appare  ef- 

fer arre,  ;ie  pin 

ín  altro  f.  ha 

da  poner  flu- dio  ,  che  nel 

Hy   nafconderla, perche ,  fe  s 
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Hy  fwijght  >  en  reickt  voor  al  fijn'  fchuldeloofe  vuyften 
Voor  Gods  gerechte  vuyft  •,  die  opent  fulcke  puyiten , 

En  peril  'er  ibo  den  wind  en  foo  den  etter  uyt , 
Dat  elck  fijn'  Meefter  loont  en  in  't  gelichte  ipuyt. 
Noch  is  lij  n'  bede  verr  van  quaed  om  quaed  te  vergen  ; 

Heer',  feghthy,  ftootfe  wel  die  my  ter  onfchuld  tergen, 
Maer  itootlè  ruggelingh  ter  rechter  reden  in , 

En  daer  hunn'  boosheit  endt ,  Dijn'  goedigheit  beginn', 
Hoe  lieftelicken  wraeck  geniet  hy  op  de  quaeden  , 

Dies'  op  fíjn'  tegen-bé  van  't  quaede  liet  ontlaeden , 
In  't  goede  foo  verlicht ,  dat  haer  berouwt  gewis 
Haer'  hardíte  geeíTelingh  en  falighft  pijnen  is ! 

De  naefte  toeverlaet  is  's  Rechters  vonnis  hooren : 

Daer  onder  hy  die  't  lijdt  en  die  't  hem  aen  doen  hooren ; 
(^Dat  's  oock  tot  God  gegaen  ,  die  't  foo ,  en  foo  begeert , 
En  wordt  door  middelen,  enfonderdiege-cert) 

Daer  daeght  hy  voor 't  gerecht  dien  't  on  ruit  luit  te  faeyen 
Daer  vrede  groeyen  koit ,  en  in  haer'fchande  maeyen , 
En  dorfchen  in  haer'  fcha ,  daer  graiiger  gewas , 
Danck ,  eer ,  en  ecnigheit  voor  niet  te  beuren  was. 

Sij  n'  fake  pleit  haer  felfs ,  en ,  waer  't  voor  vyands  ooren , 
De  reden  moit'er  in  -,  foo  kan  de  waerheit  booren. 
Nu  is  fíjn  Rechter  bei  fíjn  Rechter  en  fíjn  Vriend  : 

Noch  raeckt  hy  maer  aen  recht ,  die'r  gunft  hy  heeft  verdient  j 
Maer  fcherp  genomen  recht  is  ruyme  gunft  te  noemen , 

Daer  fcherp  gegeven  gunft  ruym  onrecht  kan  verdoemen  -, 

Ruym  onrecht  doen  die  't  doen  door  ongunft  van  gemoed , . 
Ruym'  gunft  doet  hy'er  voor  die'r  maer  recht  over  doet. 

Mackers.    Dat's  't  ruggelingh  gewin  van  nijdige  Gefellen , 
Die  door  haer  wiebelen ,  verr  van  den  boom  te  vellen , 

Die  in  haer  fpijtigh  oogh  te  wel  gewortelt  ftond , 
Noch  diep  en  dieper  klem  doen  winnen  in  den  grond. 

Maer  't  katten-fpel  komt  laetft ;  men  gaet  hem  met  de  pert  aen 
Die  d'aller  Hooffchfte  heet ;  men  taft  hem  in  het  hert  aen ; 

En  feght  hy  heeft'es  geen ,  of  't  is  gelijek  een'  Noot, 
Of  't  had  fiin'  eigenaer  ¡icdrae^en Hoorden  nood : 
TT*  -'"C?  O  C 

Het  klagen  is  te  kindfeh ,  het  kij  ven  is  te  hoerigh , 

't  Verdraegen  is  te  hondfeh ,  en  't  pleiten  is  te  boerigh  j De 
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De  wraeck  is  mannclick ,  en  Adels  eigen  Recht ; 

Soo  dat  te  foecken  is ,  men  vindt  het  in  't  gevecht ; 
Een  fchrappen  oogenblick  betaelt'er  foo  veel'  Hechter' ; 
Wat  leght  hem  aen  'tgedingh  die  dus  fijn'  eigen  Rechter 
Heeft  hangen  aen  de  zijd  ?  maer  mog'lick  of  de  klingh 
Uy  t  die  gevanckenis  haer'  handgift  oy  t  ontfingh. 

De  werre-wateren ,  geboren  tot  het  woelen , 
Die  van  haer  felf  foowit,  foo  fwart  van  hem  gevoelen , 
En  fteken  daer  de  fpell  van  haren  moetwill  niet  ■> 

Maer  jagen  naer 't  verwijt  van  dadclick  bcdiet  > 
En  wringen  uyt  fijn'  tongh  een  onverhoeds  ontkennen , 
Dat,  Liegen,  wordt  gedoopt-,  Met  fiet  hy  fich  berennen , 
En  knijpen  in  den  dwangh  van  onderlinge  wraeck. 

Soo  komt  hem  's  anderdaeghsop't  fcheiden  van  den  vaeck 
De  WüTel-brief  te.huys  van  lijf  om  lijf  teruylen , 

„  Ghy ,  ftaet'er ,  ongewoon  tot  anders  iet  als  fchuylen ; 
„  Ghy  nochtans  onbefchaemt  om  bet' ren  dan  ghy  zijt 
„  Te  drucken  daer 't  hun  deert,  te  feggen  dat  haer  fpijtt , 
„  Gedenckt  aen  gifteren  ;  en ,  zijt  ghy  Man  geboren  , 

„  Staet  mergen  voor  een'  man  die  door  uw'  borft  wil  booren, 
„En  ruckender  dat  hert,  dien  Vrouwen  huysraed ,  uyt, 

„  Oft  wachten  dat  het  hem  gefchiede  van  een'  guyt. 
Dien  hitfigen  ontbijt  en  kan  hy  niet  verfwelgen 

Door  fulcken  koelen  keel ,  oft  't  hert  en  wil  't  fich  belgen ; 
Sijn'  geeftenzijn  fijn  gift,  enjaegen  't  vierigh  op , 
En  fenden  hem  den  broek  te  rugge  door  fijn'  krop : 
Weerbaer  en  fchuldeloos ,  verwijt  en  fchuld  te  hooren , 

Hoe  lijd'  ick  't ,  ("mommelt  hy}  hoe  ftopp  ick  hier  mijn'  ooren , 
Hoe  klemm'  ick  hier  mijn'  tongh ,  hoe  bind'  ick  hier  mijn'  hand  ? 
Neen ,  't  waer  te  veel  gele'en  >  der  boofen  onverftand , 
Den  hooghmoet  zy  geftraft  >  'k  wil  and're  met  niy  wreken 
En  diergelijcken  ilagh  op  diergelijcke  breken , 
Het  bloedige  geluck  van  een  doornagelt  hem 

Magh  and're  voor  altijd  doen  fchroomen  voor  mijn'  lem. 
Maer ,  lem ,  bewaert  uw'  fchee ,  (foo  komt  de  koele  Reden 

Ten  ftrijde  tegen  't  Hert  fij  n'  vierigh eit  getreden } 
Waer  heen  ontfteken  bloed  ?  wat  ibecktghy  in  de  moord 

Van 't  maeckfel  dat  alleen  fijn' Maker  toe  behoort? 
V  Uw 
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Uw  terger  heeft  de  fchuld ;  wilt  ghy  s'  hier  op  u  haelen , 
En  mee  gevaer  voldoen ,  en  ná  noch  eens  betaelen  ? 
Komt  u  de  ílraffe  toe  der  ongerechtigheit } 

Deat.3i.  3s-  Daerdiefe  niet  en  lijdt,  Mijn  is  de  wrake,  feit? 

ï°o"'zo.'ll'.  Die  hand  en  fal  de  hand  der  boofen  nietontloopen , 
Wat  leghtu  aen  de  haeft  ?  die  't  quaede  moet  bekoopen 
Bekoope'tdoor  hetquaed  van  quaederedan  hy ; 
Wat  fcheeltu  't  onderfcheit  of  't  flus  of  t' Avond  zy  ? 
't  Sal  wefen  als  Hy  't  doet  die  niet  en  kan  als  recht  doen  j 
Dat  kan  Hy  door  uw'  hulp  en  wel  beleidt  gevecht  doen , 
Maer  wacht  ghy  door  lijn'  hulp  uw'  Man  te  lien  vermant, 
Die  Hem  lij  n  Hemel-recht  wilt  wringen  uy t  de  hand  ? 

Die  lij  n  gedulden  terght ,  o m  dat  het  uw'  geterght  wordt , 
Die  Hem  wiltonrecht  doen ,  om  dat  het  u  geverght  wordt  ? 

Als  had  uw  knecht  gelijck,  die  van  fijn'  medeknecht 
Verongelijckt,  voor  hem ,  u  fclvereerft  bevecht  ? 

Wat  is  de  fmalle  ftipp ,  't  oniichtbaer  Punt  van  eeren , 
Daer  op  ghy  fchemer-ooght  ?  een  lijf  van  lichte  veeren , 

Een'fchaduw  van  een  fchimm ,  een  baitaert  van  de  Deughd, 
i  a¡t  frtnt.  t  £en  twiftbal  u y  t  de  Heil ,  een  ftal-licht  voor  de  ieughd : 

««/i  tfitmti  Of  eeren  is  geen' Eer  of  't  isde  loon  van 't  goede  j 

¡LX/'"  \m  Uy  t  opgemeilen  grond  met  broederlicken  bloede 
Tafelt  ̂   ̂Pro°t  die  fpruy  te  noy  t ;  en  d'eerfte  van  den  Stam 
fiffiépiefc-    Daer  u  het  beter  zij  n  dan  andere  van  quam 
hZltshii*  Gewanfeverrvanlbo  :  Ja,  mannelickeflaegen 

íiat. Ti.""'    Verhieven  fij nen  roem ;  maer  deughdelick  geflagen , 
Maer  noodelick  befteedt ,  daer  Gods  gerechte  ftraf 

Sijn'  waerheits  vyanden  die  fweepen  over  gaf. 
Ö  rechten  Adel-boom  van  adelicke  blaeden , 

Dijn'  tacken  fchoten  eerft  uyt  ongemeene  daeden , 
i  ej«b¡to  Maer  daeden  voor  't  Gemeen  •,  í  Stoutheid  van  ongeduld, 

'tuZ^upiZ'  En  Moed  voor  eigen  baet  zijn  felden  fonder  fchuld. 
;  ¿ÍÍ-  Wac  f°eckt  gllv  dan  ■  Mij n' £er-  W aer  is  die  Eer  te  vinden  ? 

tüvtiat.pu-  Opdiefemyontftal.  Wie  kan 't  fich  onderwinden? 
ittcow-  Mijn  Schelder  fteeltfe  my ,  en  fal  het  meer  en  meer, 

fiu'cJïnJrJ,  Soo langh ick weerloos fitt.  O foecker  naer uw' Eer , 
»»«•ƒ•     Misrekent Cyferaer !  die wele;ewonnenfchatten 
Cic.  i.  de  Of-  ,-y . .  J  D 

êc.  Zij  n  verre  buy  tens  reicks  van  Í  bleker  ving'ren  vatten  > 

Hy 
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Hy  fpouwt  wel  na  de  Maen ,  maer  raeckt  noch  geen  gewelf: 
*  Wie  Eer  heeft  kanfe  maer  verliefen  door  fijn  ielf. 

Noch  neem  ick  hem  voor  dief;  hy  hebb'  u  konnen  rooven 
Van  't  geen  hy  niet  en  kan ;  is  't  waerdigh  om  gelooven 
Dat  die  u  by  der  Straet  ontmantelt  of  ontgeldt , 

Sijn'  ftrafte  tegen  u  fal  haelen  in  het  veld , 
En  boven  't  eerfte  quaed  een  arger  mogen  hopen , 
En  doen  u  eigen  goed  met  eigen  bloed  bekoopen  ? 

WaerisdeWettgemaecktdiemy  mijn'ichuldenaer 
Heet  maen  en  in  mijn'  hemd ,  en  gijz'len  met  gevaer  ? 
Daer  ftaet  de  Rechtsbanck  voor ;  daer  ftaet  hy  voor  te  daegen 
Die  voor  gewiíTe  fchuld  gewiiïe  fchá  fal  dracgen , 

Verr  van  onwetene  getuygcn  van  't  gevecht 
Sijn'  overhand  te  fien  beduyden  op  fijn  recht. 

Maer  mannelickgefchill  moet  mannclickgeboettzijn  > 

Hoe  waer  't  my  cers  genoegh  die  eerlick  wil  on tmoett  zij n , 
En  man  voor  man  geftrafc ,  of  ftraffen  ,  foo  hy  kan , 
Te  roepen  daer  een  kind  beftaen  kan  vooreen  Man  ? 

Hy  is  geen  eere  waerd  die'r  in  fijn  herte  geen'  berght , 
Hy  bc rgh ter  geen'  in  't  hert  dies'  andere  te  leen  verght , 
En,  arger,  ftelenwill,  en,  arger,  and're tracht 
In  fijn'  onachrbaerheit  te  maecken  ongeacht. 
Noch  werdt  hem  overmaet  van  Eere  toegemeten 

Die  voor  den  eerlicken  fijn'  oneer  niet  verweten 
Maer  ftaetigh  werdt  getoetft ,  en  rechtigh  overtuyght; 

Een'  eerlick'  oneer  draeght,  die  voor  fijn'  Rechter  buyght. 
Volherdt  ghy  even  mild  in  Eer  te  willen  fchencken 

Daers'  eerlick  zy  befteedt  •,  leert  aen  Sijn'  Eer  gedencken 
Die  vré'  voor  lafteringh ,  die  vriendfehap  vóór  verwijt , 
En  d'ander  wange  biedt  aen  die  op  d'eene  fmijt : 
Gunt  Hem  Sijn' eigen'  Eer,  gelijckSijn'  trouwfte  Knechten, 
De  Knechten  na  Sijn  Hert ;  die  tijd'lick  konden  vechten 
En  íwichten  tijdelick ,  voor  Sijn'  geftolen  Eer , 
Voor  hunn' bekladden  naem,  geftolen  ruft,  en  meer. 
Sy  wiften  dat  den  Sott  in  't  fotte  te  bejeg'nen 
Waer'  worden  dat  hy  is :  leert  ghy  fe  van  hem  feg'nen 
Die  uw'  vervloeckers  zijn ,  en  bidden  om  haer'  ióen 
Die  foo  goeddunckende  niet  iveten  ivfltfy  doen. 

V    2 
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Al  ftaet  Verlies  en  Winft  van  eewigheit  voorfchreven  -, 

Sy  v/anck'len  in  onsoogh ;  die  hopen  moet ,  kan  beven : 
,  S"¡pp'  m-  Maer  wordt  u  fel  ven  baes ,  ■  verwint  uw'  eigen  bloed , 
XÍnftrm7'fl  Die  winft  is  waerden  wiss,  en  Honigh  Tonder  roet. 

«*""•  "**■      Gedachten  gaen  als  wind ,  ibo  wind  gaet  als  gedachten , 
vlk.  ju».    j\laer  wind  en  volghtfe  niet :  de  Bode  fchijnt  te  wachten 

Die  't  moorder  Brief  ken  braght  >  maer  't  dunckt  den  Bode  niet , 
Soofpoedigh  komt  hem  voor  dit  mondelinghbedied: 

„  Gaet,  vriend ,  en  feght uw'  vriend ,  ick  leerde  nemmer  wijeken 
j,  Als  voor  de  Redens  kracht  •,  die  fel  mij  n  recht  doen  blijeken , 

„  Daer 't  Eer  en  Reden  zy.  Maer  Meefter  van  de  leen 
,,  Die  hy  en  ick  befitt  is  Diefe  maeckt'  alleen  : 
„  'k  Ben  Chriften ,  en  Soldaet ,  en  Edelman  geboren  , 
„  En  trachte  met  de  twee  het  eerft  altijd  te  hooren : 

„  't  Befchermen  is  mijn'  konft ,  het  Schermen  zy  de  fíjn' ; 
„  Die  íál  ick  befígen  daer  't  moet'  en  moge  zijn : 
j,  Quaet  doen  van  tijd  verdrij  v  ben  ick  van  jonghs  ontwaiTen  ; 

„  Belpringht  hy  my  te  moet  'k  fel  op  mijn'  hoede  paifen  > 
„  Maer  bidd'  hem  om  geduld  tot  daer  wy  vyand  iien  5 

■  oautMiu  j}  z  [)aer  faj  ¿q  befte  man  de  lefte zijn  in't  vli'en , 
*f*d  Had*.      Soo  fpreeckt  hy  door  uw'  mond , a  groot  doender ,  en  -»  d:  Heet 
«¿Gr*»*  groot  fpreker. 
t,»ftw.  af-  G0ds  Krijsihsman in  het  veld,  te  huys  Sijn'  waerheits  van 'ercui,  E\o  1  Jij  ■*  J  J 

inqmt ,  »>jut  wreker , 

'fTmnt"2mc  Sijn  Degen  en  Sijn  Penn ,  bei  mannelick  gevelt  s.Aiiegond*. 
p,fi  umicm  Qp't  Seven-bershs  verfier,  en  Arraeonfch  geweld. 

¿„.hu ytttu  Soo  ftamerthy  naerub  Stout  Chriften  Arm-van-yier,      ¿De  Heen-a» 

dTmurtïmL  Die  foo  veel  min  verzaeght  daer  't  welen  moft',  als  wijièr 
aben, ana-    J)aer  d'£er  oneerlick  fcheen ,  dorft  aens;aen  daer  hy  vlood 

cufiar* ,    Dien  ghy  geweigert  had't  het  weerflaen  fonder  nood. 

<'™Z'       Die  flappen  ftapt  hy  na ,  wanneer  de  dwangh  van  faecken 
fi*mt,fnm.  g--.n>  jvieefter  buvtens  Wals  ten  tegrenweer  doet  waecken  -. tt y.mt  Chtn  j  j  jj  *- 

wxfucvu      Of  booren  door  de  korft  van  't 3  aerdigegeback 
mniumdimi-  Daer  een'  geborgen  Stadt  Pafteis  gewijs  in  ftack  y 

fai.',  SS  0t  'c  ftormigh  welgevall  van  oogeloofe  nachten 
«uéuhti.  Befteden  daers'  hem  oock  by  dac;e  niet  en  wachten  •, 

cum 

Grt «MiMririi     Of  proeven  op  een  Heid'  waer  't  Noodlot  henen  will , 

•j  -van  'a«de.  ̂ n  maecken  eenen  dagh  jongh  Schepen  van  't  gefchül. 
Daer 
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Daer  doet  hy  wat  hy  kan ;  maer ,  in  fijn  eigen  waenen  a 

Daer  doet  hy  noyt  genoegh  ■,  naer  andere  vermaenen , 

Daer  doet  hy  wat  hy  hoort  j  naerand're,  wat  hy  moet  j 
Naerand're,  veel  te  lauw,  naerand're,  koel  van  bloed. 

Hy  doet  het  evenwel ,  en  die  hem  't  Hert  betaft  hadd , 
Sou  'tibo  koel  en  foo  lauw  bevinden  dat  het  vaft  fat } 

Maer  died'er  't  lood  in  fonck  ■,  ibu'  voelen  dat  fijn  Vyer 
Sij  n  fel  ven ,  foo  beklemt ,  moet  vrijen  van  getier : 
De  pit-ziel  van  het  Vyer  is  eene  van  de  voncken 

Die  ziel  en  herflenen  naer  't  eewigh  Vyer  doen  lonckeny 
Daers'uytgeregentzijnj  de  heilig'  y  ver-brand 
Die  's  levens  vodde-vreughd ,  en  ichroomens  onverftand 
Voor  d'uer  die  komen  moet,  al  komtfe  iöo  veel  laeter , 
Om  God  verachten  doet,  en  midden  in  't  geklater 
Van  Stael-en  Blixem-lood  doet  fchreyen  van  vermaeck 

In  't  wel  verdedigen  van  Sijn'  gerechte  faeck. 
Soo  voert  hem  't  rechte  ftout,  de  welgerufte  vroomheid , 
Dien  op  haer  hittighfte  de  Reden  by  den  toom  leidt , 
Daer  daegers  om  een  woord ,  en  waegers  om  den  deun 
S  taen  fchrickende  van  verr ,  Wat  doet  de  Man  foo  deun  ? 
Maer  deun  en  is  maer  deun  dien  levende  gedachten 

't  Ontleven  ftaende  voets  van  voren  doen  verwachten , 
En  't  is  hem  fel  ven  vreemd ,  hoe  dat  hem  't  beven  ftaet 
Die  t'famen  op  den  tip  van  dood  en  Leven  ftaet. 
Ontkomt  hy  levendigh ,  hy  wafcht  niet  eer  fijn'  handen 
Het  bloed  af  dan  fijn  tongh ,  die  datelick  in  banden 

Moet  fwijgen  wat  hy  ded',  en  lijden  dat  men  't  fegg'  -, 
Al  droegh  'er  oock  de  Nijd  't  benijdelixt  af  wegh. 

t'  Huys  inde  Winter-ruft  is  't  verre  van  fij  n  derven , 
Te  blafen ,  daer ,  en  daer,  en  daer  gen  aeckt'ick  'tftervea 
lek  voren  uy  t ,  ick  hier ,  ick  ginder ,  allom  ick  ■, 
Om  Jofteren  te  llaen  met  wonderen  van  fchrick : 
Dat  malfcher  Menfchen-deel ,  die  minnelicke  dieven 
Van  Mannen  dieren  tijd ,  verftaet  hy  te  believen 
Met  foeter  onderhoud  dan  redenen  van  Stael , 

En  kluchten  die  het  Haer  doen  fteigh'ren  in  't  verhael. 
Geraeckt  hy  in  die  fchaer'  (hy  wilder  fomtijds  raecken , 
En  allen  ernil  fomtijds  verdrincken  in  vermaecken} 

V  )  Hy 
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Hy  fchudt'er  foo  den  Man ,  den  Krijghsman  emmers ,  nyc 
Als  waer'  een'  Trommel-ton  verfchapen  in  een'  Luyt. 
Spel  ifs'ermeeft  fijn  Wiet,  fijn'meeftewijsheit,  jocken> 
Maer  lijdelick  gejock  ter  oor'  van  alle  Rocken  -, 
Ten  oorboor  menighmael ;  want  dat  men  oock  de  Deughd 

En  bitt're  leeringen  vergulden  kan  met  vreughd , 
Befluyt  hy  uyt  den  Lent'  van  's  Werelds  Grieckfche  [aeren , 
Dosd'eerfte  wijsheitfprackdoor  't  ftreelen  van  de  inaeren , 
En  Menfchen  hard  als  klipp  vermorwden  door  't  geluyd 
Dat  Men fchen-tuch teren  bedreven  op  haer'  Luyt. 

Mauh.*3.    Geluckthem  't  goed  doen  niet  (fop  valt  het  befte  Koren 
Of  vruchtigh  in  de  klei ,  of  in  de  kei  verloren^ 
Quaed  mijden  is  de  trapp  die  naeft  ten  Hemel  leidt : 

Dat  doet  hy  met  fijn'  Tongh,  die  noy  t  van  tand  en  fcheidt, 
Om 't  Goddeloos  misbruyek  van  Goddelicke  faken 

Matth. ;.  57'  Het  noodeloofe  flot  van  Ja  en  Neen  te  maken ; 

Lands  Heeren  acht  't  ghy  oock  op  fulck'  een  Dienaers  Eed , 
Die  't  derde  woord  bevloeckt  en  felver  niet  en  weet  ? 
Noy t  willens-onverhoeds  nawoorden  die  de  teenen 

Van  Maeghden  fterven  doen  om  't  aenficht  bloed  te  kenen 
Sijnademitincken  doet,  en  lichten  'teerftewijf, 
En  lichten  d'eerfte  Man  het  Vijgenblad  van  't  lijf. 
Hy  wordt'er  noyt  beticht  van  ilameren ,  van  lispen , 

•  ha&m.  Van  fijn'  berisperen  ten  loone  te  *  berispen 
Topfwaer  van Druy ven-damp ;  alwaerdemisdaed  min  •, 

De  beeft'lickheit  van  't  quaed  vervreemdt  het  van  fijn'  fin. 
Hy  wordt'er  noyt  beklapt  van  lange  Winter-nachten 
Te  hebben  fchrapgeftaen ,  daer  hem  de  Kans  hiel  wachten , 
En  mogelick  nu  mild ,  en  mogelick  dan  fcherp , 

Sijn'  Hemel  en  fijn'  God  verlooch'nen  om  een'  werp. 
Hy  wordt'er  foo  gefien ,  hykomt,  hy  blijft,  hygaet'er, 
Hy  doet ,  hy  zeit'er  foo ,  dat  menigh  ydel  praeter 
Moet  lijden  dat  fijn'  winft  van  taeyejolïer-gonft 
Een'  ander'  mede  vall'  die  ibo  langh  ná  begonft. 

Noch  vindt  de  wangunft  felf  in  lij  n  geregelt  laeten , 

In  fijn'  befneden  doen  niet  waerdigh  om  te  haeten , 
Dan  dat  fy  'er  niet  en  vindt :  dat  Laeten  en  dat  Doen 
Schij  nt  met  hem  opgegroey  t  fint  's  Moeders  eeriten  foen : 

Hy 
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Hy  doet  niet  dat  hy  doet,  of't  paft  hem  als  fijn  eten, 
Hy  laet  niet  wat  hy  laet ,  of  fchijnt  niet  bet  te  weten : 
In  wat  hy  niet  en  laet ,  in  wat  hy  niet  en  doet 

Verneemt  men  't  eigen  E'el  van  welgeboren  bloed. 
Berekent  hy  dat  bloed  van  heden  op  dejaeren 

Doe  d'ecrfte  van  lijn'  Stam  het  fterven  moeflontvaeren , 

Het  hooghfte  welgevall  dat  hyd'er  in  geniet, 1  Is  dat  hem  niemand  fcheel  voor  Baftaerd  aen  en  fiet. 

Bereickt  fijn'  Rekeningh  den  tweeden  derden  man  niet, 

Ja  is  hy  felf  de  man  die  d'eerfte  nae  fijn'  Van  hiet , 
De  Peter  van  't  geflacht  die  't  V elfens  E'el  begon 
Was  thienmael  Gerrit  waerd  die  't  fmoorden  in  fijn'  Ton  : 
*  En ,  fullens'  Edel  zijn  die  uy  t  hem  iullen  teelen , 
Hoe  licht  fijn'  Kaers  min  licht  dan  dien  fy  't  Licht  fal  deelen  ? 
Of  Princen  zijn  mifdeelt  in  Edelheid  van  Stam , 

Of  Edel  was  het  hoofd  daers'  al  en  eerft  uy  t  quam. 
Gevalt  hem  dan  die  gonft  van  een  der  Minder-menfchen 

Die  fijne  gonft  gevall' ,  en  dunckts'  hem  waerd  om  wenfehen , 
(Dat  toetft  hy  aen  de  ziel ,  en  minftendeel  aen  't  lijf; 
Het  veil-diep  fchoon  en  maecktniet  half  hetfehoone  wijf, 

Maer ,  geeft  een'  fchoone  ziel  in  tamelicke  leden , 
Sy  fal  haer  heiligh  fchoon  doen  glimmen  door  de  zeden , 

En  ftellen  haer  Lanteern  foo  doorlchijn  voor  'tgeficht 
Dat  oock  de  dicker  Hoorn  fal  monfteren  voor  licht/) 

Hy  neemt  haer  gonft  te  baet,  en  derfts'  haer  felven  vergen , 
En  feght ,  Mijn  hert  en  is  met  weig'ringh  niet  te  tergen , 
Noch  hoeft  het  niet  te  zijn  >  't  en  waer'  ickfeggen  moght , 
Ghy  toont  u  half  vernoeght ,  ick  my  heel  wel  bedocht. 

Ick  fchaemde  my  't  verfoeck ;  maer  op  het  ftom  bekennen 
Van  wederzij  ds  gevall ,  op  't  vriendelick  verwennen 
Van  menig'  eerbaer  uer ,  verftout  ick  defen  mond 
Op' t  binnenft  onderfoeck  van  uwes  herten  grond : 
Spreeckt  korte  vonnhTen ;  en  gunt  ghy  my  het  hopen , 

Misgunt  my  t'eener  tijd  het  noodeloole  loopen  ; 
Misguntghy  my  de  hoópvan  foo gewenfehten Ja , 
Vergunt  een  fpoedigh  Neen  voor  ipaeder  ongena : 

Dan ,  vreeft  geen'  worftelingh ,  al  luft  u  niet  te  fingen 
Soo  ick  te  voren  fiuyt'  >  de  Min  verftaet  geen  dwingen , 
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Dit  vrijen  ftont  my  \rry  in  't  vrijfte  van  't  gemoed , 
Doet  vrylick wat  u  dunckt,  feght vrylick  wat ghy doet. 

Al  had  hy  niet  gefeght ,  de  kennis  van  fijn'  waerde 
Sprack  fterren  uy t  haer'  Lucht ,  en  Boomen  uyt  haer'  Aerde. 
Sy  antwoordt  ftommelingh  -,  totdat  fy  't  flauw  gerucht 
Van  't  maeghdelicke  Ja  terdiepfter  longh  uytfucht. 
Maer'tja  wordt  lbobedoeckt  met  weigerlicke  veinfingh , 
Met  deiniend'  lïille  ftaen  ,  met  ftille  ftaende  deinfingh , 
Dat  wie  min  Maeghden  had  behandelt  en  betre'en 
Nam  't  voor  een  Neenigh  Ja ,  of  voor  een  Jaïgh  Neen. 
Het  ftof  daer  uy t  gelift ,  de  wim  pelingh  ontbonden , 

Hy  wordt' er  mé  te  vre'en  den  Oud'ren  toegefonden ; 
Den  Oud'ren  tweeen  twee  op  fulcken  voet  verknocht , 
Dien  't  nu  bejegent  wat  haer  eertijds  oorboor  docht  > 
Die  geeren  aen  de  fpruyt  van  haer'  vergaerde  ftroncken 
Een'  Ine  verhechten  lien  die  Inten  kan  verproncken , 
En  feght  hun  vruchten  toe  daer  haer'  verftorven  kracht 
Weer  vrucht ,  weer  ander'  vreughd  verlangende  van  wacht. 
Die  vreughd ,  die  ander  vrucht  bc-erven  fy  by  tijden , 
Soo  's  Hemels  fuer  verdriet  de  boofer  eew  wil  lijden , 
Haer  itadisre  misval l ,  en  bailaerd  wangebroed 

Te  fien  vertemperen  door  lbo  veel  tegen-goed. 

Sijn  groeyend'  Vaderfchap  verheft  lijn'  danckbaer'  Heere  5 
Die  fij  ne  Jeughd  genoot ,  met  trap  op  trap  van  eere , 
Met  Stedelick gebied ,  met  Staetelick  bewint , 

Met  al  wat  fpreken  kan  hoe  verr'  hy  hem  befint. 
Sijn'  kind'ren ,  d'ernftighfte  van  fijn'  bedaerder  forgen , 

Verrijckt  hy  meeftendeel  met  wat  fy  konnen  borgen 

Daer 't  broofergoed  verbrandt,  en 't  voofere  verfinckt. 
Gevalt  hun  y  et  te  deel  dat  door  de  Borfe  klinckt , 

Muth.  6.  ;t.  Hy  laet  en  leert  het  hun  foo  achteloos  genieten 

Als  hy  't  verfamelt  heeft ;  noyt  walgelick  vergieten  > 
Al  itaet  hetyeder  een  van  allom  toe  tevlo'en, 

ib.  j s.      diq  'c  eewigh  foecken  wil ,  en  fchoeyen op  fijn'  fchoen. 
Soo  door  het  rouwft  geraes  van  's  Werelds  boofte  baeren 

Mecftfonderiluytgerolt,  en  fonderftootgevaeren , 

Tot  daer 't  gefoncken  Lood  den  Haven-dorpel  raeck', 
Tot  daer  het  Ancker  fegg' ,  te  Lande ,  Man ,  ick  haecfc , 

Verhel 
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Vcrlaet  hy  't  lecke  Schip  daer  't  ftranden  moet  en  fplint'ren , 
Om  eewigh  op  het  hoogh  van  Zion  te  verwint'ren , 
De  Hooge-Bootsmans  ruft  >  van  daer  hy  defen  BaU 
Leer' keuren  voor  een  blaes,  éénpunt,  een  Nietmetall. 

O  Edel  Stam-gefin  van  fijn'  gelijcke  Erven , 
Stelt  vryelickop  't  fcheel  van  fijn'  verrotte  fcherven 
Dit  weinigh  en  dit  veel :  Hier  leght  voor  Mier  en  Maey , 

Die  geen' gelijck'  en  hadd,  't  en  Teaer'  een  leitte  Kraey. 

EEN     PRINT-SCHRYVER. 

HY  is  een'  Spiegel-ruy  t  die  elck  fijn  felven  thoont  > 
Een  weerfchijn  aller  verw  -,  een  viller  van  gewoon  t  -, 

Een'  kat  die  nagels  heeft  en  krabb'len  moet  daer  't  row  is ,  Vtt°  ''«* 
Maer  glijen  over  't  gladd  >  een'  tongh  die  nergens  fchouw  is  LT¡LcÍZ' 
Dan  daer  de  waerheit  feilt  j  een  deughdelicke  fpie  >  u"z""'  r"c 
Een  al-om  Waerfegger ,  al  waeght  hy  waer  noch  wie  j 
Een  Schilder  met  de  pen ,  al  rieckt  fy  na  fterck-water  -t 
Een  all  dat  yemand  is  >  een  ernftigh  kluchten-praeter. 

Sij  n  opper  oogh-merck  is  profij  telick  vermaeck  •, 
d'Een  treck'er  voedfel  af,  een  ander  niet  dan  fmaeck } 
Hy  heefc'er  twee  voldaen  •,  doch  beide  maer  ten  halven : 
Maer  'c  fpertelende  been  is  moeyelick  om  falven. 
Wie  dan  noch  vrucht  noch  vreughd  wil  vinden  in  fijn  Dicht, 
Stopt  Oor  en  Oogen  toe  in  fpijr  van  kloek  en  licht : 
De  waerheit  ftelt  fich  fchoon  voor  diefe  wil  begrijpen ; 
Wie  tegen  haer  verhardt  en  laet  fy  niet  te  nijpen  j 

Hoe  wel-voordachtelick  omhelsden  elck  fijn'  roe , 
En  roemde  fich  van  fchaemt ,  Die  plaefter  hoort  my  toe ! 
Hy  wandelt  by  den  wegh  met  flechte ,  fluyeke  treden  5 

Maer  wacht  u ,  die  hem  raoett,  voor  't  ooge  van  fijn'  Reden  3 
Hy  itraelt'er  fterlingh  mé  door  't  buffel  leder  heen : 
Hy  ilroopt  de  fchaduw-Deughd  de  ipieren  van  het  been , 

En  van  foo  menig'  blein ,  foo  veelderhande  pocken , 
Als  duy eken  onder  't  dack  van  Broecken  en  van  Rocken , 
Verfamelc  hy  een'  klomp ,  en  print  daer  af  een  beeld , 
Daer  't  rechte  wefens-krooft  der  Moeder-vorm  in  fpeelt. 
Soo  tracht  hy  yeder  een  fijn'  Bulleback  te  maecken , 
En  door  fijn'  eigen  Deur  de  Deughd  te  doen  genaecken  : X  Die 



irfj         III.    B  o  e  c  K.    Zede-printen. 

Die  voor  'fij  n  felven  fchrickt  ontloopt  fich  ruggehngh , En  raeckt  doch  daer  hy  hoort  onwillens ,  blindelingh. 

Maer  't  groot  fchort  fchort  hem  oock,de  kennis  van  fijn  felven* 
Dien  dicken  dampen-dijck  en  kan  hy  niet  doordelven  ; 

Sijn'keersen  licht  hem  niet,  lijn  heel  lijf  ftaet'ervoor  -, 
Sijn'  oogen  iien  hem  niet ,  hy  fluypter  tuflehen  door  > 
En  feght  hy  wat  hy  is }  hy  gift  maer  foo  te  wefen  > 
Sijn  Boecklight  averechts-,  ó,  die  het  rechts  kont  lefen , 

En  hebt  uw  aengeficht  nae  't  fijne  toegewent , 
Wafcht  fijn'  met  uwe  hand ,  en  maeckt  hem  fich  bekent : 
O  oogen  die  van  't  fand  van  vuyle  laeck -Tucht  vry  zijt 
Beloont  fijn  trouw  Hy  is,  meteenmedoogend'  Ghy  zytj 
Dat  heeft  de  Redens-kracht  verkregen  op  fijn  bloed , 
Koel  feggen  wat  hy  fiet ,  koel  hooren  wat  hy  doet. 

LIBERA  PER  VACUUMPOSUI  VESTIGIA  PRINCEPS; 
NON  ALIENA  MEO  PRESSI  PEDE. 
JUVAT  IMMEMORATA   FERENTEM 
INGENUIS  OCULISOJJE  LEGI  MANIBUSQUE  TENERI.  Hor, 

STEDE- 
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Fint  morís  antiqtá,  eos  qui  yelfingulorum  laudes ,  yelurbiurnjcripferant, 
aut  honoribm ,  aut pecunia  ornare :  noftris  yero  temporibits,  ut  alia  (pe- 
aoja  V  egregia }  ha  hoc  inprimis  exolévit.  Plin.  kc.  Epift.  1. 3. 
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WEST-VRIESLAND 
G    E    L    U    C    K. 

SOofcheicTV  Nijd  noch  Tijd,  fio  werd'  hy  noyt geboren 
Die  naeruyp'Jchande  track ,  die  yan  uw 'Jcba 'ypill 'boor  en , 

Getrouwe  Sufieren ,  hoortyeder  yan'tgeluyd 

Van  uv>'  bekende  Stem  den  sveerflagb  op  mijn'  Luyt , 
Mijn'  onbekende  Luyt,  maerbefl-genegen  Snaeren 
Ten  roem  "pan  meen  naem  en  hoorens  ypaerde  maeren. 

'i  En  is  niet  ofick  't  Sout ,  of  't  Water  fZeeypaerd  droegh , 
Menyindt  enfiet  en  kent ficb Jehen noyt genoegh. 

Soo  y  ar  ben  ick  u  nut.  En ,  yraeghtghy  naer  't  yermaecken , 
Hoe  yeiler  kontghy  daer ,  hoe  naer  der  aengeraecken , 

Die  onder  't  ruyme  dack  yan't  all-gemeen  gewelf 
Geen  waerdigcr  gefchthnt  yinden  ah  ujelf? 

X  3  DOR- 
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D  O  R  D  R  E  C  H  T. 

IN  mijns  gelijcken  Schaer  befit  ick  't  eerfte  woord  • 
Al  waer  't  mijn*  waerde  niet ,  dat  geeft  my  mijn'  ge 

í  De  Gra- 

íi"dVpiegen"  A  Al  waer't  mijn*  waerde  niet ,  dat  geeft  my  mijn'geboort, 
í,Tn»eeider''"  En '  't  planten  van  de  kroon  op  onfer  Vooghden  hoeden. 

d^Land"    ̂ oe  ̂at 1C^  m  ̂e  ̂ eY »  ̂e  oock  mÜ n'  bueren  voedden : 
Dordrecht     Sints  heeft  mij l  eene  nacht  Venetien  gemaeckt, 

wordènf     En  all' mij  n'  wandelingh  in  handelingh  geftaeckt. 
i2-1"  dio"  Maer  of  de.  Spaenfche  keel  na  mijne  Stapel-moften/ 
denhoogeii  Na  mijn'  Munt  dorftendorft  >  het  foud'  haer  't  fwemmenkoften% water-vloed     t-\       >  •    i_  1  >  \\y 
die  72  nor-  Dat  smenigh  natten  voet,  enwaetermnaer  Wijn: 

mmWe¿h    *s  'c  n^et  ̂ e  Land-fcha  vvaerd  foo  veil  begracht  te  zijn  ? 
3  Graef "»**  H   A    E    R    L    E    M. Vette  lieert 

iürikL%   A  ̂  ne^  ̂c^  ̂ **] ner  cy ̂  5  ̂er  Porfíen  Hof  gevoedt , 

gouden,  met  *~*  't  Is  mij  ii  geringde  roem  j  mijn  hooghfte  ftaet  in  't  bloed , 
p«iond!a, e  Der  Goddeloofen  bloed ;  van 4  doen  mijn'  Staele  kielen 
Docht"  "n  Haer  Ys'ren  Ha  ven-touw  aenvaerdden  te  vernielen. Saxen  ,  die  . 

het  Kiooflet  t'Huys  heb  ick  oock  voor  God ,  voor  goed  en  vryigheit 

burghflichte.  Mijn' Borgeren  gewaeght,  enSpagnennoytgevleidt. 
4DeHa«-  Zijn 'tkoele  wonderen ,  en  hoorens'  and're  meer  toe  •. lemmers  J  '  * 

worden  ge-  Van  't  allerwonderfte  komt  my  alleen  de  eer  toe , 

/onckhee"  Geen  ongeiiener  naem ,  geen  aengenamer  ftuck  j 
^ermTeis     f  'k  Heb  konft  en  konftenaers  geholpen  in  den  Druck. 
jj  Gravevan  Holland,  metdenKeiletjFreder.  Barbarofla  te-  1  Sagen  die  (yaen  de  kielen  van  haere  Schepen  geflagen  hadden, 
gen  de  Sarracenen  getrocken,  de  StadtDamista  te  hebben  hel-  |  5  In  'tjaer  14.64.  Werde  de  Bocckdruckerije  te  Haerlcm 
pen  veroveren  ,  Glijdende  de  ketenen  die  de  haven  floten  met  j  gevonden. 

DELF. 

'k  "D  En  tweemael  dat  ick  ben ,  fints  dat  ick  't  een  mael  was , 
a  lSie.         -5-^En a  eens  mijn'  mueren  heb  fien  wentelen  in  d'as: 

Maef  danck  hebb'  't  Vaege-vyer  -,  ick  bend'er  door  gerefen  > 
Mijn  felven  dubbel  waerd :  Het overkoolde  weien 

En  komt  my  niet  van  daer ;  lbo  moet  de  kuy  pe  fien 

Die  Vriend  en  Vreemdelingh  moet  laeven  en  bezi'en. 
'k  Hebgrooten  #7/we;ehuift ,  foo  lans;  't  de  Moorder  doo¡?hde , 

b  lP+     Die  my  en  mijn'  gebuert  verraderlick b  ontvooghde ; 
Maer,  Spagnen,  'tbaett'u  niet,  ick  heb  de  fcha  geboet, 
En  voor  alfulcken  Vaer  alfulcken  Soón  gevoedt. 

LEI- 



Stede-stemmen.  iCy 

LEIDEN. 

'tCNware'cnijdighDuyn,  of'tRhijnfch  verdwaelde  fogh 
A^Ickwaer,  fpijt  andere,  degrootfteRhijnftadtnochj 

Om  nevens  Katwijck  uyt  mijn'  wraecke  te  gaen  haelen 
Van  't  Arragonfch  geweld .  Hoe  íbuden  iy  't  betaelen 
Die,  a  op  mijn  aller  weeckft,  voor  'tftuy  vende  gerucht  a  157+. 
Van  een'  verrotten  muer  verfloven  in  de  vlucht ! 
Nu  doen  ick  's  meer  van  verr ,  nu  doen  ick  oock  te  Roomen 
Mijn'  ware  wetenfchap,  mijn'  wijiè  Waerheit fchroomen  y 
Krabt,  kloeckfte  Pharifeên ,  van  alle  die  ick  ken , 

't  Zijn  fcherpe  nagelen  die  't  meer  zijn  dan  mijn' Pen. 

AMSTELDAM. 

/^  Emeen'  verwonderingh  betaemt  mijn'  wondren  niet  > 
^*  De  Vreemdelingh  behoort  te  fwijmen  die  my  iiet. 
Swijmt,  Vreemdelingh,  enfeght,  Hoe  komen  all' de  machten 
Van  al  dat  machtigh  is  beiloten  in  uw'  grachten  ? 
Hoe  komt  ghy,  guldeVeen,  aen 's  Hemels  overdaed? 
Pack-huysvan  Ooft  en  Weit,  heel  Water  en  heel  Straet, 
Tweemael- Venetien ,  waer's't  einde  van  uw' wallen  ? 
Seghtmeer,  fcght ,  Vreemdelingh.  Seght  liever  niet  met  allen; 
Roemt  Roomen,  prijft  Parijs,  kraeyt  Cairos  heerlickheitj 

Die  fchrick'lickft  van  my  fwijght  heeft  aller  beft  gefeic 

G  O  U  D  E. 

TV/IYn' Gouwe  voert  meer  Gouds,  mijn' Yflel  meer  gewins 
•*-y-*-Dan  Tagus  gulde  grond  ter  borfe  van  fijn'  Prins. 
'k  Heb  meer  van  hun  te  bat:  Doe  mijn' b  gebuer-Stadt  brandden,  boudewnw, 
En  baedden  in  haer. bloed  haer'  moordenaeren  handen , 

Ontfwom  ick  hun  geweld ,  en  duyckten  in  mijn'  Gouw  , 
En  kroop  mijn'  Ylfel  diept'  ten  hals  toe  in  de  mouw. 
Spijt Spagnen dan,  ickfta:  Oock fonderd'oude mueren 
Van  't  Kaftelijnsgebied.  Wie  zijt  ghy  mijner  Bueren 
Die  door  den  neus  noch  fpreeckt ,  en  my  't  gebreck  verwijt  ? 
Ick  fegge  t'mijnen  roem' }  'k  ben  Brul  en  brillen  quijt. 

R.OT- 
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ROTTERDAM. 

»t  ̂ Y  Wael,  of  Rhijn,  of  Maes,  of  alledrytefaetn, 
^-J'tZy  Yflel,  Merw,  of  Leek,  of  dryineenennaem» 

Of  fes  in  eenen  buyck ,  fy  moeten  t'mijnent  bueren, 
En  willen  niet  in  Zee  of  kuifen  eerft  mijn'  mueren  j 
Mij n'  mueren  foo  gereckt ,  mij  n'  ibo  gerijekten  grond , 
Dat  die  my  nu  befiet,  kan  vragen  waer  ick  ftond. 
O  mueren ,  en  ó  grond ,  ó  wel  ge  voeghde  Stroomen , 

lAmfteidain.  Wijckt  voor l  de  Wildernis  der  averee  hte  Boomen , 
Maer  wijckt  voor  haer  geluck :  En ,  Vreemdelingh ,  feght  ghy , 

Hoe  verr  en  wint  het  niet  mijn'  Maiè  van  haer  Y  ? 

G  O  R  N  I  C  H  E  M. 

Die  my  benijdelick  's  hooghs  Arckel-huys  befitc 
Ter  aerden  effende  was  verre  van  fijn  witt : 

Wat  geld  ick  zedert  min  ,  wat  kan  ick  minder  gelden 

Soolangh  mijn' muren  ftaen,  en 't  Klaver  in  mijn' velden 
Voor  Klaver  niet  en  wijckt  ?  foo  langh  mijn'  volle  Merw , 
Mijn  weigewrongen  melck ,  mijn'  altijd  bollen  terw 
Te  winfte  van  my  haelt  j  foo  langh  mijn'  aerde  Punten 
Het  oogh  verbij  iteren  dat  op  my  derve  munten  ? 
Seghtdan  ,  feght  felver,  Nijd,  feght  met  den  bitften  beek, 

Maer  feght  waerfchijnelick ,  Wat  's  Gornichems  gebreck  ? 

SCHIEDAM. 

i  De  schie  z  r"p  Wee  Stroomen  fcheiden  my  van  't  achterleggend'  Land , 
weomcPngë"     X  De  derde  fluy t  den  ringh  en  geeftfe  bey  de  hand  : 
ïea  seineend  In  't  midden  ftaet  mijn  ftoel  op  welsefteunde  ftiilen  •, vsn  achteren  -  ■  O  J 

ende  de  Maie  Daer  oeffen  ick  mijn' Jeughd  op  't  noodigh  kennip-quijlen , 
van  voien.    £n  »t  ruggclingh  gefpin ,  die  reckt  haer  fpinfel  uyt 

Tot  daer  het  licht  en  dicht  den  Haringh-buy  t  beiluy  t, 

En  't  mijnent  binnen  ileept,  van  daer  hy  met  mijn'  Brieven 
Noch  eens  ter  Zee  geraeckt ,  de  Wereld  gaet  gerieven. 
Die  my  klein  Rotterdam  en  groot  Delfs-haven  noemt , 
Heeft  niet  te  laegh  gelaeckt  en  niet  te  hoogh  geroemt. 

SCHOON- 
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ïóp 

SCHOONHOVEN. 

DE  beurt  en  wederbeurt  van  'c  nemmer  ftaende  rad 

Dacr  's  Werelds  werr  op  draey t ,  heb  ick  op  't  ruy  mil  gehadt 
Noch  is  mijn  overfchot  van  d'eerrijds  fchoone  hoven , 
De  Peters  van  mijn'  naem ,  voor  andere  te  loven. 
Wat  fchaedt  my  't  op  en  neer  ?  'k  heb  mannelick  geleên , 
En  meeft  al  winnende ,  minft  wijckende  geftreen , 
Maer  evenwel  geftreen.  Land-Vooghden,  diedeftangen 

Van  dit  gebiedt  berecht  ■,  'k  weet  meer  als  Salm  te  vangen : 
Of 't  weer  op  't  prangen  quam  ;  denckt  hoe  ick a  voormaels  dé  , 
En  ilelt  in  't  Wapen-boeck  ,  Schoonhoven  ftaet  voor  twee. 

a  Ten  trfdj 

vau  Vrouw 

Jacoba  tegen die  van  Rot- 
terdam,ende 

met  die  \an- dcr  Goude.in 
denflaglr  re 

Alphen,  &c. 

B  R  I  E  L. 

'JiT?N  ken  geen  b  Heele  meer,  en  Breehiel  is  my  vremd : 
•I-'Nu  houd  ick't  met  den  naem  die  op  den  neufe  klemt : 

Dat  werde  phlips  gewaer,  die  door  mijn'  Brill-gelafen 
Al  vroegh  fijn'  avont-uer,  en  hoe 't  'er  noch  fou  raien 
Om  Hollands  Vry heid ,  las.  Wat  leght  my  aen  den  lof 

Van  uy  t  de  diept'  gedijekt ,  van  klei  geworden  ftof , 
Van  ftereke  Zee-gebuert  ?  c  'k  heb  door  het  fpits  gebeten , 
Dat  heeft  vry  Nederland  mijn'  tanden  danck  te  weten  : 
Daer  gaet'er  veel  ten  ftrijd' ,  en  't  winnen  wordt  gemeen , 
En  volgers  winnen  oock  >  maer  voor  en  wint  maer  een . 

ALCKMAER. 

'c  "VMT  As  d  Al  Meer  daer  ick  fta ,  en  nu  is  't  vry  al  meer ; 
▼▼   Soo  haeft  Verone  viel  be-erfden  ick  haer'  eer , 

En  groeyden  uy  t  haer  Ass ,  tot  dat  ick  oock  eens  Ass  werd , 
En  wederom  verrees ,  en  dubbel  wel  te  pas  werd. 

Sints  feght  de  Vreemdelingh  die  op  mij  n'  waerde  lett , 
Waer  iffer  eene  meer  foo  fuy  ver  en  foo  vett  ? 

Dat  fagh  de  Spaenfche  Wolf ,  die  na  mijn'  adren  dorfte  , 
Doe  noch  het  Haerlemfch  bloed  lij  n'  aderen  uy  t  borfte  ■, 
Maer,  eerezy  den  God  die'thooge boos verworpt, 
Hy  weêck ,  en  hadd'  es  meer  gefpogen  dan  gcflorpt. 

b  De  mond 

van  de  Mali- 
wordt  He. 
liuin  gehee 

ten  dooi  !'i'.  ■ mus. 

C    IJ--2. 

d  Van  ii 
Meeren  die 

daer  r.indom 
lagen  feght men  den 

naem  geko- men, te  tija. 

T573- 

HOORN. 
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HOOR     N. 

BEn  ick  de  Moeder-Stadt  van  foo  veel  raoedigh  bloed , . 
Dat  foo  veel'  wond'ren  dé ,  en  foo  veel'  wond'ren  doet , 

Van  Mannen  die,  vermant,  voor  mannen  noy  t  en  weken  , 
Van  Zeilers  die ,  verzeilt,  voor  Zeilers  noy  t  en  ftrekenj 

a  141  í.     Heb  ick  van  allen a  eerft  't  groot  Haringh-net  gebreidt, 
Van  allen  eerft  gefpreidt ,  van  allen  eerft  verbreidt  j 

Ben  ick  deZuy  vel-mouw  van  voor  en  achter  Stav'ren, 
Ben  ick ,  foo  verr  ick  fie ,  de  Vrouwe  van  de  Klav'ren , 
En  vraeght  men  hoe  ick  Hoorn  van  ouds  herr  heeten  moet  ? 

cvnutcpu.  En  heet  ick  anders  recht  als  Hoorn  van  overvloed  ? 

b  Door  de 

Hecien  Jan 

»jn  Arck'el ende  Vincent 
tan  Putten 

van  Wfgen 
«ie  Hollín- 

ate is. 

ENCHUYSEN. 

VAn  Enckel'huyfen  is  groot  Roomen  opgegroeyt, 
En  ick  van  enckele :  groot  Roomen  heeft  gegloeyt , 

En  ick  ben  platt b  gebrandt :  groot  Roomen  is  herboren  > 
En  ick  van  niews  herbouwt ,  bey  beter  dan  te  vooren  : 
Groot  Roomen  heeft  fijn  jock  den  Spagnaerd  opgedruckt , 

En  ick  mijn'  vrijen  hals  het  Spaenfchejock  contruckt, 
Noordholland ,  hebt  uw  deel  in  d'eere  van  uw'  Vryheit , 
Maer  weet  dat  d'eerfte  fteen  van  't  groóte  werek  in  my  Icic» 
En ,  quam  de  heele  buert  te  deinfen  tot  den  val , 
Weet  dat  ick  daer  toe  noy  t  den  laeften  leggen  fel. 

E     D     A     M. 

TP\  E  Dam  die'tZuyderdiep  het  binnen  Vonthiel 
■*-'  Gaf  my  d'Ydammer  naem ;  dien  ick  niet  langer  hiel 
Dan  tot  het  vett gerucht  van  mijn' gewilde  Kaefen 
De  wereld  had  gevult ,  en  naer  mijn  aes  doen  raeien : 

Sints  noemden  fy  't  Eet-dam  daer  foo  veel  etens  groeyt. 
Maer  dat  men  mijner  melt  lbo  verr  het  ebt  en  vloey  t, 
Is  elders  op  geveft :  hoort,  Hollander,  de  wielen 

Van  uw'  Vi£tori-koets  zijn  uw' bezeilde  kielen ; 
Dat  zijn  de  mijne  meeft :  Behoort  niet  meeft  de  danck 

Den  Raden-maker  toe  van  's  wagens  gladden ganck  ? 
MONIC 



ck'  Zuyiier- 

Zec  gemeen, 

S    T    E    D    E    -  5    T    E    M    M    E    N.  iyi 

T  :M  O  N  I  C  IC  E  N  D  A  M. 

»t  HT  Uyd-ÖoitcParmer-eftd  befett  lek  met  den  Dam 
^-J  Die  van  een  Monick-Meer  wel  eer  fijn  Doopfel  nam. 

Meer  eertijds ,  nu  niet  meef ,  hoe  fien  ick  uwe  Lacren 
Van  baeren '  ingeilockt  ?  als  minder  ViiTchen  vacren  * {*  M°- 
Van  die  haer  meerder  zijn.  En ,  vraegh  ick  't  oock  de  faem ,  fcght  nu  .net 
'k  En  leeregeen  befcheid  van  d'ouder'  baeren  naem. 
Al  vultghy  dan  mijn'  Schild ,  ftaet  buyten  halre-Paepcn , 
Om  blijven  dat  ick  ben ,  behoev'  ick  meer&ls  'tgaepen  : 
Mijn'  Borgers  moeten  bey  Godsdienftigh  zijn  en  koen  -, 
Hun  wei-zij  n  hanght  gelijck  aen  't  Bidden  en  aen  't  doen. 

M  E  D  E  N  B  L  I   C  K. 

WEft-Vriefen ,  weeft  getuygh' ,  'k  heb 2  Koningen  gevoedt ,  n\  ̂"'^¿ 
Weft-Vriefche  Koningen ,  de  Vooghden  van  uw  goed.  tod;  dii% 

Maer  dat  ick  meden  bliek  van 3  Waerheits  helle  ftraelen  endèandeie 

Mij n'  gulde  4  Toovenaers'  ter  Hellen  fagh  doen  daelen  ,  fmw'L 
Was  meer  verheugens  waerd ,  en  't  dienen  onder  God  vriesland. 
Veel  vryer  vryigheit  dan  't  Konincklick  gebod  ,  so..e  vfUt- 
Daer  Godes  niet  en  was.  Noch  ftaen  ick  verr  van  flaeven  ,  mm! \» 
Maer  vrijelick  ten  dienft  die  my  de  Vry heit  gaeven  ;  ci.r.iiei.  ge- 

Al  heb  ick  over  langh  de  gunftigheit  beloont,  o*de/.n' 
En  Holland J  eerft  het  pad  naer  't  Gulden  Vlies  gethoont.  ¡¡¡Rn  £e- 

beden  te  werden  in  een  gulden  beeld.  s  De  eerfte  Schipper  naei  Guinea  was  van  Medeubück .  i  s  s> )  ■ 

PURMERENDE. 

TT  Oe  oud  en  ben  ick  niet ,  die  't  felver  niet  en  weet  I 
•*--*■  .Hoe  weet  ick  't ,  die  foo  jongh  foo  menigh  meefter  fleet  ? 
Sints 6  Eggerts  dicke  Beurs  den  jongen  Vorft  verbonde ,  6  J*'^"A- 
Die  my  ter  danckbaerheit  het  hooge  huys  vergonde,  hadde  den 

Maer  dubbel  was  de  gonft ,  al  was  iy  't  by  gevall ,  «¡Fw£ 
Van  die  mijn'  wooningen  beiloten  in  een'  Wall ;  «nBeyeren 
Met  werd  ick  Stad  genoemt,  met  heb  ick  ftad  gegrepen  van  cfrfva! 

In  's  Vaderlands  bewind  >  daer  fegh  ick  onbegrepen  Íu.«t  ¿jn- 
Of ,  Ja ,  wanneer  't  my  luft,  of,  als  ick  weiger ,  Neen :  ác¡ d°°r  by- 
Wat  fchaedt  mijn'  kleinigheit  ?  de  grootft'  en  zijn  maer  een.  defuidSv«. 

Y  2  DOR-  eüsj 
andere  belooningen  vergunde  het  Slot  te  Puimcrer.de  te  bouwen  ,  daet  van  hy  de  eeifte  Heere  weid.  1+10. 
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DORPEN. 
Aen  Ioffiv. 

DOROTHEA    van    DORP. 

DE  Dorpen ,  aller  Dorpen  DORP, 

Die  ick  den  Nijd  te  yooren  worp 

Gehoor  en  yeder  cien  een  Heer , 

Behoeder  Van  hun  Recht  en  Eer ; 

Den  meeften  Jchort  het  aen  een  Vrouw  : 

Gedooght  dat  ick'er  V aen  trouw' } 

Die  y  warens'  all  of  elck  een  Stadt, 

Aen  nochfoo  Deel'  te  weinigh  hadt. 

'SGRAVENHAGE. 

HEt  hecle  Land  in  't  klein ,  de  Waege  van  den  Staet , 
De  Schaeve  van  de Jeughd ,  de  Schole  van  de  Daed , 

Het  Dorp  der  Dorpen  geen  daer  yeder  Steegh  een  pad  is , 
Maer  Dorp  der  Steden  een  daer  yeder  Straet  een  Stad  is  > 
De  rondom  groene Buert,  het  rondom  fteenen  Hout, 
Des  Boers  verwonderingh ,  al  komt  hy  uy  t  het  woud , 
Des  Stémans  fteedfch  vermaeck ,  al komthy  uytdemueren3 
Der  Vyanden  ontlagh ,  De  Vrijfter  van  de  Bueren. 
De  Werelds  leckernij ,  des  Hemels  welgevall  •> 

Is  't  daer  met  all  gefeght ,  iöo  ben  ick  meer  dan  all. 

'SGRA. 



SxEDE-iïEMMEN. 

IJl 

'S  G  R  A  V  E  S  A  N  D  E. 
AL  fwoer  ick  wat  ick  was ,  ick  vonde nauw  geloof} 

Wie  t'sGravefande  voer  vertrock  wel  eer  te  Hoof. 

Mijn'  Sand vloed  heb  ick  fints  mijn'  Sondvloed  moeten  noemen 
En  'sGraven  Marmeren  in  Duynen  fien  verdoemen. 
Nu  zij  nder  dat  ick  was.  Maer  daer  de  kloot  op  gaet 
Is  een  bedenckelickpunt ;  Soo  is  de  tijd  die  ftaet , 
En  Nu  is  nu  verby ,  en  Zijn  en  is  maer  vlieten , 
Herdenkens  achter-om  het  ftadighfte  genieten  j 
Stelt  Was  en  Is  by  een ,  wat  fcheelt  den  Haegh  en  ick  ? 

Een'  tegenwoordigheit ,  geen  thiende  van  een'  fnick, 

R  Y  S  W  Y  C  K. 

MYn  Rijs  en  wijckt  voor  geen ,  iöolangh  Caitilienwijckt 

Voor Najfatts hooger hand,  die'tdagelicks verrijckt. 
Men  moght  my  op  de  ry  van  mijns  gelijcken  tellen ; 
Maer  Maürits  is  te  verr  voor  fijns  gelijck  te  nellen ; 
Dieluyfter  hanght  my  aen.  Men  noeme  my  dan  ilof , 
Ick  noeme  my  lijn  Hof ,  ten  minften  fijnen  Hof. 

't  Viervoetige  gebroed ,  fij  n'  liefite  Hovelingen , 
Zijn  aen  mijn'  borftgelpeent ;  waer  Spagnen  is  te  dwingen  > 
Daer  worden  iy  met  Hem  ten  voorften  uy  tgefett , 
Verdien  ick  niet  wat  lofs  in  's  Vaderlands  ontfett  ? 

LOOSDUYNEN. 

f~^  Een  loofir  Duyn  dan  't  mijn ,  geen  graieloofer  ftof, 
^^Oockop  mijn  krachtighftegeen  dorrerNonnen-hof: 
Noch  lev'  ick  in  den  mond  van  gierig'  ondervinders , 
Die  geen'  verwonderingh  en  (lellen  voor  mij n'  kinders ; 
Danck  hebb'  *  Griet  Floris  kind ,  en  't  vinnigh  bedel- wijf , 
Die  heel  den  Almanack  dé  krielen  uyt  haer  lijf, 

En  't  halve  jaer  najan ,  en  't  halv'  na  Lijs  fagh  noemen. 
Men  magh  groot  Amfteldam  om  't  jegenwoordigh  roemen  T 
My  viert  men  om  dat  was ,  foo  doet  men  Roomen  oock ; 
Dat  was  een  fchooner  Vyer ,  maer  wat  verfchik  de  r oock  ? 

Yj 

SCHE- 

*  Vrouw 

Margariet 
Dochter  enda 

Erfgenaem 
Tan  Graef 
Floris  de  I V. 
diegefeght word  364. 

kinderen t'eener  ¿uzi 

gebaeit  te h«bbcc. 
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S  C  H  E  V  E  R  I  N  G  H. 

AL  waer 't oock  Scheperingh ,  de  naem  betáemde my  • 
Soo  pas  ick  op  het  nett  en  't  filtige  gety. 

Ghy  weet  het,  lèck'ren  Haegh ,  die  fes  gevoerde  ViiTen 
Voor  dry  gedragene  vermuylen  korit  en  miffeft. 

Noch  is  mijn  Wagen  ruym  mijn'  Pincken  dubbel  waerd  -t 
Mijn' Pachters  prijien  oock  fijn'  zeilen  bydér  aerd 
Voor  d'oude  water-konft  die  't  goud  ibo  verr  gaet  halen  : 
't  Is  waer ,  noch  vim ,  noch  veer  en  kan  hem  onderhalen , 
Noch  /Eols  hollen  aem ,  noch  Titans  helle  tredt  j 
Hy  loopt  het  al  verby ,  maer  hunlüy  altijd  met. 

VALCKENBÜRGH. 

COo  verr  vier  voeten  gaen ,  vier  voeten  in  't  beflagh , 
^  Vier  voeten  in  den  dwangh  van  Ruy  terlick  gefagh , 
Soo  verr  men  ringhten  fpringht ,  onthaelt  men  de  geruchten 

Van  mijn'  September-feeft  en  woelende  genuchten. 
Die  mijne  Peteren  mijn  aenftaen  had  vertelt , 
Sy  hadden  mijnen  naem  in  Paerdenburgh  verfpelt. 
Gelijck  het  koren  gaet  op,  door,  en  uyt  den  Mcelen , 
Soo  treek ,  ibo  fend  ick  uyt  het  meer  en  minder  Vcelen. 

Watduncktu,  Vreemdelingh ,  van 't  wederzijds  veriland? 
Heel  Nederland  vult  my ,  en  ick  heel  Nederland. 

Einde  des  derden  Boecks. 



VIERDE     BOECK, 

DAGH-WERCK. 
Ob/ervabo  me  proUnus,  &  quod  efi  utiliflimum  DIEMtneum  recognofcam.  Hos 

nospejftmos  facit ,  quodncmovitam fitamrefyicit,  Sen.Lib.  n.Ep.  i. 



GEbreeckt  u  yet  aen'twerck:  (hetmeeftgebreeckt'eraen, Mijn  Leièr ,  en  ick  ben  voor  halrVegh  blijven  Heken) 
Hoe  korter  Dicht ,  hoe  min  niisdichtens  is  begaen ; 

Hoe  meerder  uw  gebreck ,  hoe  minder  mijn'  gebreken. 



ILLUSTRISSIMO    SIDERUM, 

STELLE, 
ANIM.Ï    DIMIDIO     SUyE, 

DIEM    VITJE, 

V  I  T  A  M      D  I  E  Í, 

OPERIS    DIMIDIUM    SUI3, 

E  T     S  LM, 

CUM  ETERNO  LUCTU 
D. 

NON  SUUS  AUTOR, 

Propera  yfoere ,   4s?  jingulos  dies  Jingulas 
fitas  puta.  Sen. 

Stabilita  mens  feit ,  nihil  interejfe  inter  diem 
tffeculum.  Sen.  Ep.  101. 

Vhus  Dies  gradm  eft  yit<e.  ld.  Ep.  u. 

Voor 



•  Profa. 
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Voor  mijn'  Uytleggingh. 
Oo  daer  geen  onder jcheit  en  waere  tujjchen  Dicht  en  *  onDicht } 

í  mocht  men  altoos  in  Dicht ,  of  altoos  in  onDicht  fchrijven. 

Maer  het  langh  gebruyck  Jeghtjae ,  en  y  ele  redenen  bewyfm  't ; 
alíete  kennelick,  om  op  niews  te  melden.  Nochtans  f  et  men  foo 

ongelijcke  dingen  hier  vermengen  y  daer  yerwijfe  len.  Daer  ■zjjn 
Dichters ,  die  Jelden  Dicht  b aeren:  meefi  onDicht  in  Rijm,  ende 

het  boordt  gangbaer ;  pro  captu  le&oris .  Haer  lof  is ;  Jyjpreken 

klaer ,  en  behoeven  geen'  tolck.  Soo  en  doen  fy:  Maer  wie  Joude 

haer  de  duyfl  er  heit  vergeven  ?  haer  Dicht  is  onDicht.  Sooengingh't 
met  de  Oude  niet.  Haer  Dicht  -was  dicht ;  yerre  van  onDicht  -3 
en  behoefde  wat  vertolcks.  Wel  dengenen  diejich  in  de  moeyte  ge- 
fleken  hebben.  Sonder  haer ,  de  joetfte  wijsheit  yan  eertijds waer 

ons  onkundige  vruchteloos.  Maer  de  Tokken  hebben  hier  en  daer 

de  weldacd  y  er  galt :  Sy  hebben  den  Dichteren  menighmael  toege- 

dicht 't  gene  haer  noyt  in  den  fin  en  quam.  Den  weinigen  die  noch 

heden  et  oude  nae  dichten ,  heb  ick  'tfehe  ongeval 'fien  oyer  komen  -x 
ent  heeft  myjchoinv  yan  alle  jchaduwen  gemaech :  my,  die  d'ou- 
de  als  een  jcheeve  fchaduw  e  Volge ,  en  nochtans  yolge.  Soo  ben  ick 

mijn  eigen  Tolck  geworden.  Neemt  het  wel  of  qualick  ,  Lefer ; 

Leejï  my ,  of  laet  my  ongelcjen :  Mijn  recht  is ,  gelefen  te  werden 

foo  het  my  lu(i.  quamend'er  oock  Vreemde  handen  over ,  wat  ge- 
daente  kregen jchaduwen  van  (chaduwen  ? 

Se  le  parole  che  ufe  H  Scrittore,  portan  ftco  un  poco,  '  chiícrive,  ecolbunngiiidiciooffaticandou' un  poco, 
no:>.di:odi  d.fficulta,  itiad'acutezraiecondita,  e  non  ¡  guita  cjuel  plácete  die  s  Mnelcunreguirlccolèdirricili^ 
cofinota,  come  quelle  che  fi  dicono  parlando  mdina-  '  e  fe  Ia  ignorantia  di  chi  Iegge ,  è  tanta  ,  che  non  pofla 
riameme,  danno  una  certa  maggiorautotit.i  alia  fait-  funeral  quella  difftculta,  non  è  la  colpa  deÜQ  Seri:- 
:ura,eEinno  ch'd  letrore  va  pluretinutoefopradife  ,  tore.  BtÜ.  Cajli^l  Ccrtt¡. 
e  leeglto  coafidera  c  lï  diküa  dell'  ingegno  e  dotmna  di 

An 

N-£ 
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Ann^e    Maride    á    Schurman 

EPIGRA 
In 

Nobiíifíimi  prajlantífíimique  Viri , 

D.    CONSTANTINI    HUGENII    Eq. 
&  Zulichemi  Domini 

OPUS      D  I  U  R.  N  U  M, 
Gnipdingratiam.leLlipni¿fu¿  quondam  Conjugis, 

D  O  M  I  N  £      SUSANNvE     a     BaERLP. 

auctor  conícripíit. 

QTJ&rU  an  h&c  claram  mereantur  carmina  Lucem. 

^  £>uis neget '■?  Hanc f  o  feit nobilis  UMBRA  fibi. 
Nee ,  Jïforte  velis ,  potes  occult  are  Diurnum , 

Cumnaturatibi,  P  HOE  BE,  repugnet,  opus. 

Op  het  Dagh-werck  van  den  Heere 
CONSTANTIN     HUIGEN  S. 

DAgh-werck,  dat  den  plicht  vervaet 
's  Menfchen ,  die  in  eere  ftaet ; 

Dagh-werck ,  dat,  in  weynigh  ftonden , 
Komt  kompas  en  ftreeck  oorkonden , 
Om  te  doen  behoude  reis, 

Met  de  Schuit  van  't  dood  ziek  vleis  : 
Veel  is  't  waerdt  voor  Lien  en  landen , 
Dat  ghy  komt  uy  t  Huigens  handen , 
Die  geen  ander  zedefpoor 
Schildert,  dan  zijn  hart  verkoor. 

Daer ,  in  's  werelds  onderrechten , 
Praet  en  Daed  te  zaemen  vechten , 

Z  2  Vecht 
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Vecht  men  om  des  Leeraers  zin , 

En  zijn'  woorden  gelden  min. 
Veelen ,  die  van  Deughden  fchreeven } 

Wifchten  't  uyt  met  ftrijdigh  leven. 
Maer  zijn  letter  en  zijn  Geeft 
Schoeyen  juift  op  eene  leeft. 

P.  C.  Hooft. 

Myn  Heere. 

f~*  Eendagh  en  heeft  my  oyt  een  toorts  onfteken,  daerby  ick 
^-*  mijne  verloren  dagen  klaerder  ende  aendachtigher  hebbe  op 
gemerekt ,  als  wanneer  my  uwe  gunftighe  hand  heeft  toe  gereyekt 

zijn  en  zijne  Sterre's  Dagh-werck.  't  is  foo  af  gebeelt  als  't  noyt  ye- 
mand  beter  konde :  maer  foo  af  gewerekt;  dat  het  de  befte  werek- 
luyden  verre  buyten  aeflem  achterlaet.  Ick  heb  noyt  Dicht  met 
grooter  luit  geleien ;  maer  noyt  Gedichte  met  grooter  onluft  naer 

gedacht:  Noyttegaft geweeft  daer'tmy  beter  fmaecktej  maer 
noyt  op  geftaen  van  daer  ick  my  meer  verkropt  vond.  Ende  heeft 

dit  lefte  mijne  ad'ren  foo  verftopt  en  ontroert ,  dat  het  al  dick  en 
drabbich  is  wat  ick'erzedert  hebbe  konnen  uyt  perlfen.  Ende 

en  fal  daeromme  uwe  wijsheyt  niet  vremt  keuren,  dat  ick  ("als over  gierighe  gaften  haeren  milden  waert  plegen  te  bedancken^) 
foo  heerlijcken  onthael  erkenne  op  een  onvaile  maet-voet  met 
een  ftamerende  tonghe.   Ick  vertrouwe  dat  uw  diep-door-boo- 

rend'ooge,  op'tvol-fcylich  uyterlijcke  nietftuytende,  cenvlij- 
tigh  •  toe-eygenen  van  ichuld'ige  dienftbaerheyt  fal  konnen  afne- 

men lelfs  uyt  een  hinckendaenbieden.  Dat 's  mijn  trooft,  enfulc- 
ker  anderen  meer  als  fich  neffensmy  verminckt  voelen  door  het 
tegeftel  van  foo  onvolchbaren  voor-loper.  God  gunne  u  dien  op 
lbo  ongemenen  wijfeten  half  gebrachten  dagh  tot  een  algemeen 
voorbeeld,  wel  laet te moghen  brenghen  ter  dieper  avond,  de 
welcke  u  weder  ten  opganck  ilrecke  in  een  beter  horiibnt ,  kenen- 

de ondertuflehen  te  met  wat  lichts  acn 

Myn  H  e  e  r  e  , 

llitghtileftn  ii. May  1639- 

Uwen  on-cyndelijck  verplichten  Diemcr 
G.  R.  Doublet. 

Jen 



Dagh-werck.  iSi 

*_s4en  de  Heere 

CONSTANTIN    HUYGENS,  Ridder, 
Heere  van  Zulichem ,  &c.  op  zijn  befchreven 

DAGH-WERCK. 

DOor  nacht-werckt  Dagh-werck,daer  noch  oJy'aen  gefpaert  is, 
Noch  keers,  noch  Sterr' ,  noch  Son,  noch  Sin,  noch  zielen-licht : 

Wat  is  mijn  ziel  verruckt  door  't  hooch-ftijgh  van  een  Dicht , 
't  Geen  uyt  een  Hemelfch  breyn  met  Wijshey t  voortgebaert  is ! 

Daerrijmmetre'en,  de  fchell' met  kernen,  foogepaertis, 
Dat  elck  voor  's  anders  pronck ,  voor  beid's  al  ander  iwicht : 
Dat  fegghens  wet ,  en  nauw  befette  dichtens-plicht 
Noch  oy t  foo  wel  geleert ,  noch  oyt  foo  wel  bewaert  is. 

'kRoem  'sDagh-werck's  fchaduw'  nu:  'kblijv'voor  deicha- 
duw'ftaen : 

't  Noyt  vol-roemt  Dagh-werck  felfs  en  roer'  ick  niet  eens  aen. 
Dat  's  my  niet  nieuws  >  dien 't  luck  van  kints-aen  ond'reenbuyr- kerck , 

Uw'  gunft  van  jeuchts-aen  heeft geleghert  in  uw' gunft. 
Die  't  op-merck  van  uw'  Son  en  Sterre-loop ,  de  kun  ft 

Uw'sDagh-wercks,  niet  zijn  Dach,  maermaeckt  zijn  dachlycx 
uyr-werck. G.  R.  Doublet. 

Pcrilluflri  Firo, 

D.    CONSTANTINO    H  U  Y  G  E  N  S,  Equiti, 
Zulichemi  Domino ,  Sercmfimo  Attrafionenfitan  Principi  a  Confuus 

&  Secretis-,  Theod.  Graswinckel.  S.  D. 

f~\I.ccnon>ica  tua  legi  relegiquc :  quomims  remittamnoiztam  me  penes 
^'  e  (i  culpa ,  qui  uxcrem  ccelefii  hoc  depofito  fraudare  nullus  Ju  (lineo ,  prx- 
fèrttm  aumpimtiffimx  matri  cum  morbo  collucfanti  ancillatur ,  quant  pe- 

nes bonitatem  tuam ;  cui  ui  ego  uxorque  omnia  debemos ,  ita  ó"  i'olupe  efl , 
tandem  hanc  ipfarn  ejfe ,  qux  impudentiam  nojlram  tegat.  guatemts  vero 
uxor  retulit  abs  te  judicium  meum  requiri,  ut  ut  Jupervacaneum  fit  hoc 
i/lady  apudTe prtfertim ,  qui  tenuitatem  meam  nofii ,  efl  tarnen  autorit a- 
tem  dijfugiendi  religio.  Ut  ex  veter  i  formula ,  prxffcini ,  fine  fuco  ac f  alia- 

da ,  d'.cam  quodjentio  ;  Ab  Hoc  MONUMENTO  Dolüs 
Malus  Abest. 

Z-  3  gutd- 
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QXJidquidab  empyreaducenditmfpiritus  aula 
Énthetts  humanumfleclat  ad  obfequium , 

¿^uidquidadempyreas  animantemfubvehat  (tulas , 

Detque  peder»  patrio  fgerepojfe  polo  a     •• 
Dmne  libellus  habet :  Zidichemo  digna  pamtte 

Progenies .  Seras  qui  leg  is  ijl  a  nepos , 
JSlj  raptas  ccelo  Flammas  mirare -,  fitpemx 

Defixumpotim fedjlatione folum. 
Furta  Promethex  vakant  mendacia  virga , 

J2iticceloterrasinfer.it ,  Hic  D  e  u  s  ejl. 

III.  Non.  Novembris  do  Idc  xl.  Hagae. 

Op  het DAGH-WERCK 
Des  Heere  yan  Zuyüchem. 

\^}  M  dat  de  Ster  verdween  die  uwe  hand  beftraelde 

Hebtgy ,  doorluchtigh  Man ,  dees  R  ij  m-draed  afgefneen  j 

Gy  zij  t  voor 't  vierde  fchoft  de  winckeluytgetre'en 
Om  dat  het  licht  niet  meer  op  uwen  arbeyd  daelde , 

Het  licht  vaneene  Ster,  dievaft,  ofdatfedwaelde, 
U  diende  tot  een  ftuyr  en  (leun  van  rijm  en  reen : 

Des  hebben  wy  al  me  door  't  quaede  uyr  geleen 
Dat  ons  met  uwe  Ster  uw  werck-luit  voorts  onthaelde. 

Het  licht ,  dat  in  het  dru'ckft  van  uwen  dagh  vergingh 
Waer  aen  't  volmaecken  van  foo  fchoonen  puyck-ituck  hingh 
Sal  eens  weer  komen  op  een  heerelijcker  fchijnen : 

Maer ,  wanneer  raeckt  dit  Werck uy t lijne  duyfternis  ? 

De  graege  Lefer  roept :  Men  geev'  het  foo  het  is , 
Schuyf  van  uw  Dagh- werck  eens  de  dicke  nacht-gordijnen. 

J.  Westerbaen. 

ht 



DaOH-WERCK.  2:g£ 

InNobilíJfimi,  pwftantijfimi ,  darijjlmique^iri 

D.    CONSTANTINI    HUGENII    Eq.  &c. 
Opera  &Dies. 

XJ  Vnc  [ordent ,  AscrjEE,  tu&Jïne  lumine  luces , 
^^      Nunctua,  nox  nobis  er  editar  ejfe ,  <//£•ƒ. 
Excurrmt  prtfci  denfa  calígine  Soles , 

Et  tenebris  horrent fiidera  Gr  ai  a  filis. 

Hoc,  quod fcribis -,  opus ,  nihil  e fl,  nifiruris&oti, 
Etjlerilü  vana  relligione  labor. 

JnftruU  agricolam ,  diclas facienda  colono , 
Officiumque  legimt  bos  &  aratrafimm. 

Sudant  defejfe  pigro fub  vomere  dextrx , 
^uodque  manus  verfet  fiedula ,  vile  lutum  ejl, 

Nofrafibipandunt  meliores  tempora  luces  > 
Ulíetiturquefiíum  dignior  hora  dient. 

AuUfapit  formatque  virum ,  feperficit  ipja , 
Etficia  recli  conjuge ,  recia  facit. 

lila  Beo  Chrifoquefuospia  nuncupat  annos , 
Illafacrofancld  verberat  ajlraprece. 

Sic  prior  in  ccelos  rapitur.  mox  Principi*  audit  j 
Et  hdlatoris  d'cïa  [ever  a  T>ucis. 

V r an dia  formant ur  mo?zitü  3  ¿rcurrus  &  uxor  , 

Etpuer ,  er  medio  fábula  -nat  a  foro  : 
In  leges  liber ,  in  leges  coguntur  amici , 

Stringitur  ad  normam  prodiga  turba  novam. 

Aufcultant  tanto fpmachits ,  ff 'en ,  lingua  magiflro  T 
J¿¡uajquc  premuní  partes  crimina,  jujfaregunt. 

Vapidat  obfeuri  male  (anus  carminis  autor , 
Vapulat  abjeeïx  fimplicitatis  epos. 

Fitfchola  totus  homo ,  mundm  ■>  domus ,  aula ,  poet  a  ■, 

Scuaqueprw ,  Uw efTe,  Zu- lécheme,  feqtti. 
Exemplomandatalegis,  fax,  lumen honejti. 

Dirigiturjludiisquïlibet  ordo  tuis. 

Tu  P  har  es  es ,  vit <z  le  x fúgida-,  regida  mor um  -, 
Vum  comej  it  Phabo  Stella  SuUnna/w, 

£jia  tu  lucenite's,  nitet  hac-  quavivis  amufft , 
Vivit,  é*  exaclum  quodfacis ,  ipfit  facit. 

£uod- 
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guodque  honum  geminifacitis ,  jam  difcimus  omnts. 

Fleciimur  ad  tantos  f  cernina  virque  duces. 
Tam  pia  cum /cribas  Aula  pr  Acepta  minifier  * 

Hocloquar:  Hanc  subeat>  QUi  volet  essê  Plus. 
C.   BaRL£US. 

ín  ClariíTimum  Opus-Diutnum  Illuílris  Dorainidc 
Zuylichem,  &c. 

f~\  Uis  te ,  fumme  virúm ,  tantx  dam  confulis  auU , 
^-^     Credat  Apollinea  plcctra  movere  iyr& 
Etvatumdelubrafequi?  Jam  Pollionojier 

CM&cenaJquc  di»  Belga  vacandiu  eras. 
Jam  tibi  componunt  alii.  tibí  rara  Marones 

Mox  tribuent ,  ft  non  jam  tribuere ,  novum. 
Afpice  ab  Amfielizs  tibi  qtix  vox  inclyta  ripis 

Tollitur ;  dr  tua  queis  vocibu-s  Haga  tonet. 
Intuaprojiliuntfiuvii,  intua  nomina faltus: 

Najadtbus  mixtas  cernis  Hamadriiadas. 

Tu  vat um  fis  dulce  decus:  Nos  turba ,  po'étx. 
Simus ;  ér  e  querula  carminafume  toga. 

Dumfora  me  la'Jant ,  requiem  mihijujfice  lajfi , 
Et  me  Naff'ovio  perge  bcajfe  tuo. Sed dum  tantus  amor ,  Conflanti  inpectore ,  Phcebiefii 
Tange,  licet tacJam fipius ,  u/que chelyn , 

Et  noftro  te  redde  choro ;  fedApollinis  inflar  j 

Et  medias inter  regna  capej'ce  Deas : 
Tone  modum  nobis ,  &  quam  vis  per  cute  chordam ; 

Atque  tuofurgat  lamine  nofira  dies ; 
Nofira  dies  veftrojplendorem  dcbeat  afir  o , 

Vergat  in  occafum  te  duce  nofira  dies. 
At  tua  Lux ,  qu&  St  ella  polo  nuncfixaférenoefi, 

Dum  videt ,  ejummis  nubibus  ifta  legat. . 
Scilicet  hac ,  uni  in  terris  celebrata  mar  ito , 

Omnibus  bine  ccelifidus  in  Arce  micat. 

C.  Boy us,  J.  O*- IN 
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IN 

Dl  EM    ET    EJU  S    OPERAi 

Vefcripta  ah  illuftri  Viro , 

CONSTANTINO    HUGENIO,  Equite,  &c. 

DEfinat ,  Hugeni ,  jactare  vetujlior  xtas 
S&cula  qu&  Pylii  terna  fuere Jenis. 

2(j>njatis  ejl  vixiffe  diu :  Jatis  ómnibus  una 
J?u£  tibi  defcripta  ejl  nonperitura  dies. 

Una  dies  longd  qutvis  compendia  vita , 
Una  dies  tanti  temporis  inflar  habet. 

Nil  tibi  cum  votis ,  qui  vota  emenfits  ¿r  annos 
UAlille  annos  condU ,  fkcula  mille  tibi , 

guoque  faos  Jpatio  Ph&busfibi  colligit  ignes 
Tejlupuit  vit  £  plus  tribuiffe  tua , 

Jamque  tenes  qwdquidconfümptum  temporis  orbi , 
Et  quidquid  nondum  pradicat  ejfèfitum. 

Sxcula  deficiunt  alios  ■>  tibi  mille  fuperfunt  5 

Hocquoque,  quod -non ejl ,  tempore,  tempus  habes. 

Muit  urn  vero  tibi  debeo ,  iÜuJlrü  Domine ,  qui  adtamfantti  &  ingeniofi 
Operis  tui  leclionem  me  quoque  admifijli.  Noli  tarnen  id  publico  diutius 
invidere ,  cujus  par  tem  coelum  jamjlbi  vendicavit.  Vale ,  Vir  maxime , 
ejr  ¿ternumvive.  Lugd.  Bat.  xxvi.  CMartii  cío  Idc  xxix. 

M.  Z.  Boxho'rnius. 

Aen  den  Heer  yan  Zulkhem. 

Op     het    overlyden    van     syn     Eca, 

Mewouto 

SUSANNE     van     BAERLE. 

TS  Zuy lichera  een  ftercke  zuil, 

•*  Hy  wankel'  niet ,  noch  wroet  den  ku  i  1 A  a  Van 
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Van  *t  graf,  waerinzijnEgaleit, 
En  flaept ,  en  wacht  op  d'eeu wigheid  , 
Niet  open ,  noch  verfteur  Gods  avcker, 
En  roep  zij  n  lijk-Vrouw  t'elckens  wacker. Het  treuren  weckt  den  doode  niet> 
En  voed  des  levenden  verdriet. 

Al  zochtghe  fchoon  met  Charons  fchuit 
Euridice,  en  al  kon  uw  luit 
De  harp  van  Orpheus  zelf  verdooven , 

Ghy  fpeelt  haer'  geeft  niet  weder  boven. 
En  waer  het  moghlijck  te  geichien , 

Ghy  zoud  niet  laeten  om  te  fien , 
En  haer  verliezen ,  al  befchreit , 

Daer  't  licht  en  't  naere  duifter  fcheic 
Uw  morgenftar  zou  u  ontzincken , 
Daer  onfe  Zon  begint  te  blincken. 

Wat  moeitghe 't  onverbid'lijck hol? 
Uw  fchoone  bloem  is  in  haer'  bol 
Gekropen  j  om  weer  op  te  ilaen , 
Daer  heur  geen  Hagel-fteenen  ilaen  ? 
Noch  al  te  herde  ftraelen  rooften, 

Ghy  kuntu  met  d'afzetfels  trooften : 
D'afzetfèls,  daer  heur  ziel  in  leeft, 

Haer  geeft  en  zedigheid  in  zweeft. 
Demenich ,  diena-hetooghvergaet, 
Herleeft  onfterflijek  in  zijn  zaed. 

Al  fchijnt  de  zerck  't  gezicht  te  hind'ren  > 
Men  ziet  de  moeder  in  de  kind' ren. 

Der  kind'ren  wackereoogenzijn 
De  fpiegels  en.  het  kriftalijn , 
Waer  in  der  ouderen  gelaet 
En  fchijn  en  aenfchijn  voor  ons  ftaet: 

't  Zijn  onverzierde  Schilderyen 
En  verwen  3  die  ons  hart  verblyen. 

J.    V.    Vo  N  DEL. 



Dagh-werck.  18 / 

Aen  den  Wei-Adelen  Gefirengen  Heere 

CONSTANTIN    HU  YG  EN  S  ,  Ridder,  Sec. 

Op  zijn*  Boeck, 

genaemt    Dagh-werck. 

JVjL  Ilaen  magh  vryelijck  van  zijnen  Biflchop  zwijgen , 

Die  'c  werck  der  Schepping  in  fes  dagen  fraey  beving :  ' 
Hoewel'er  aen  dat  ftuck  meer  daegen  arbeyds  ging. 
En  Vranckrijck  magh  zijn' moedt  nuoock  wel  laten  zijgen 

Die  'top  zijn  Week-werk  voert :  Nu  wy  van  Huygens  krijgen 
Zijn  Huys  en  Burger-plicht,  't  Is  noodloos  dat  men  ding 
Om  d'eere  met  die  twee  voor  hem ,  wiens  lof  ick  zing , 
En  wiens  verdiende  Roem  men  ziet  ten  Hemel  ftijgen. 

Hun'  Boeken  waeren  vol  van  Godes  wonderdáen  > 
In 't  zijne,  alishetkleyn,  daer  vangt  hy  ernitighaen 
Om  ons  Godtvruchtigheiten  Deughden  aen  te  preeken. 

Maer  is  't  geen  jammer ,  dat  ib  kloek  en  fchrandr'  een  man , 
Die  in  een'  dagh  alleen  ons  foo  veel  leeren  kan , 
Zoo  fchoon  en  nut  een  werck  laet  op  den  Middagh  fteeken  ? 

Daniel  Mostart. 

Aen  den  Beer 

CONSTANTIN     HUYGENS,   Ridder,   &c.' 
Op  Stjn  Boeck , 

genaemt     Dagh-werck. 

/^  Y !  op  wiens  trouwicheid  den  grooten  Fred'rijck  ruil , 
^* O !  onbewogen  ziel ,  tot  Hollands  flut  geboren , 

Die  rontom  in  de  weeld' ,  en  midden  in  de  lufl , 
Door  weelde  noch  door  luft  u  noy  t  en  liet  bekooren  -, 

Verheven  Conftantin !  foo  dickmael als ghy  komt, 

En  doet  u  ftereke  ftem ,  in  onfe  oore  dond'ren , 
Beftraft  ons  vriendelijck ,  wy  ftaen  gelijck  verftomt , 

Sijn  nergens  toe  bequaem  als  om  u  te  verwond'ren. Aa  2  De 
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De  wereld  is  verblinc  met  grouwelen  belaen, 

De  deuchd  verhuift ,  d'ondeuchd  heeft  d'overhand gekregen  , 
Maer  ghy,  gefwinde  geeft ,  komt  met uDagh-werckaen, 

En  opent  ons  geiïcht ,  en  wijft  ons  beter  wegen. 
Wy  fíen  hoewel  ghy  leeft ,  en  hoe  u  groot  gemoed , 

Niet  mee  bekommert  is ,  daer  't  meefte  deel  der  menfchen ; 
Wy  werden  ongeruft  >  en  defe  onruft  doet 

DatWy,  hetgeen  wy  zijn,  niet  meer  te  blijven  wenfchen. 
U  dach  weet  van  geen  nacht.  Maer  noch  (Vergeeft  het  mj) 

O  Huygens !  (en  het  werdt  van  elck  een  ibo  gewefen} 
Het  gene  ,  dat  ghy  wilt,  dat  maer  een  Dagh-werckiy, 

Sal ,  of  ghy  niet  en  wilt ,  een  eeuwigh  eeu-werck  wefen. 

Aen  de  üjd-verfuymendc  Jeuchd-,  op  het  [elfde  Wenk. 

*~  I  Td-quifters,  wijvichvolck,  die,  fwaer  van  ydelheden , 
■*■       U  eieren  d',  u  ontciert,  die  rt  befte  van  u  tijd 
Noyt  wel  en  hebt  befteedt ,  noy  t  wel  en  fult  befteden , 

Soo  langh  ghy  niet  bedenckt ,  waer  dat  die  heenen  glijt. 
Leert,  foo  ghy  leven  wilt,  van  Huygens  be  ter  wefen, 

En  hoe  men  door  de  deuchd  en  eert ,  en  wordt  ge-eert, 
God  dient,  Sijn  fel  ven  kent ;  Ghy  hoeft  niet  veel  re  lefen. 

Onthouwt-,  maer  eenen  dach ,  ghy  hebt  genoegh  geleert. 
Franc.  Le  Bleu. 

DAGH- 
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l8f>' DAGH-fERCK. 
i .  CT  e  r  r  e  ,  die  my  in  de  Sterren 

^Menigh  onty  doet  verwerren , 

Keurigh ,  of  my  een'  van  all' 
Als  mijn'  eigen  Sterrgevall' : Sterre,  die  veel  Sterren  aen  fíen , 
Als  de  Keerfen  by  de  Maen  fien , 
Als  de  Maen  (in  mijn  gelicht} 

By  de  macht  van  't  Moeder-licht : 
Sterre,  merghvanall'  mijn'vreughden, 
Die  my  eens  met ,  Ja ,  verheughden , 
Noy  t  bedroeven  lult  met ,  Neen , 

Tegen  't  ja-woord  van  de  Re'en : 
Sterre ,  regel  van  mijn'  reden , 
Al  van  doe  my  mij  n'  gebeden 
Voor  uw'  reden  Helden  vêii : 

Sterr',  alleen  en  al  mijn  heil : 
2.  Nu  't  den  Hemel  foo  gepaft  heefr, 
Datmijn'  ziel  aen  d'uwe  vaft  leeft. 
DatlckGhy,  en  t'eener  tijd , 
Ghy  toe  ick  geworden  zijt  > 
Nu  wy  maer  van  naem-en  íchillen  y 

Nu  mijn'  luiten  zijn  uw'  willen , 
All  uw  willen  all  mijn  luit , 
Yeders  vreede  elkanders  ruft ; 

3 .  Luyftert  nae  de  overflagen 

Die  mijn' ziele,  langh  gedragen , 
Nu  voldragen,  barens-ree, 
Als  een'  droppel  in  uw'  Zee 
Van  befcheidenheit  wil  fchencken  ? 
En  uw  krachtiger  bedencken 
Haelenover't  kinder-kraem 

Daer  fy  geern  te  bedd'  af  quaem. 
Aa  z  't  Kim: 

i  Coi.  i ;  - ;. 

minimi  ¡Mm 
ürirm*  liuJHt 
devínola  cft. 

Gen.  44. 30. 
' Sci.u  ffiri' 

turn  ttxo'u 
min  in  meo 
uní.  Sen. 

ep.  10+. 

1.  STEK."  V.,    iljneenigh-vtlgevallenengeluck.  3.  Hooit  en  helft  I»y  uytsa  "t  gene  kkdaei  op  oïalang?" 
2.  Dewijk  ijvvi'  ¡HeeictiD,.  ■..  Zkl  eaLitbaein  beeft  j  heb etdaïlit. 
SWi-6ht,  I 
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't  Kint  fal  Ernst  Van  Voor.-r.aed  heeten : 
Helpt  my  door  den  arbeit  fweeten , 
Daer  Ghy  Ickzijt ,  en  lek  Ghy , 
Moet  de  Moeder  heeten ,  Wy. 

4    Soo  en  vrees  ick  voor  uw'  itraf  niet , 
Of  ick  hier  te  fchielick  af  liet  ■ 

Daer  te  lange  lagh  en  fpon 

Over  wat  ick  eens  begon  •, 

Of  my  hier  mijn'  hand  ontholde , 
Om  een  Rijm  die  ronder  rolde 
Dan  de  Reden  ;  of  ick  daer 

Wranghj  of  hierteleckerwaer. 

't  Is  uw  hert  dat  in  mijn'  ad'ren 
Defe  krachten  helpt  vergad'ren> 
't  Is  het  mijn  dat  in  u  fchuylt  j 
Ziel  is  tegen  Ziel  geruylt : 
Staet  u  niet  in  aller  feilen 

Wederhelft  met  my  te  deilen  ? 
Of  wat  feilen  kander  zij  n 

Dat  of  't  uwe  zy  of  't  mij  n  ? 
Luyftert  dan ;  en  hoort  ghy  dolen , 

Denckt ,  dat  was  ons  bey  verholen  -y 

Soo  u  yet  om  't  herte  lacht , 
Seght ,  foo  hadd'  ick  't  oock  gedacht. 
5".  Hoe  wy  defe  kleine  wereld, 
Die  ghy,  Sterr,  alleen  beperelt , 
Die  ick ,  ver  van  uws  geli  jek , 
Ick ,  en  ick  alleen ,  bellijck , 

Des' ,  om  nauwer  te  befchrij  ven , 
Bed-gemeente  van  twee  lijven , 
Van  twee  lieven ,  fegh  ick  beft , 
Tortelen  van  eener  neft , 
Tamelickft  beftieren  lullen , 

En  met  vreughd  op  vreughd  vervullen , 
Heb  ick ,  hebben  ick  en  ghy 
Dus  beregelt ,  feggen  wy . 

6.  God, 

4.  Mits  Wy  een  ende  een?  zijn,  ende  dinverek  gelijcker  j  $■  Mijn,  ick  fïsge.  ons  voornemen  is,  by  Voor-raed 

hand  te  wege brengen  ,  fultghydeelaendefeüinendeonfci-  '  vaft  te  rtellen  ,  hoe  wy  op  hetgivoege'jddïtc;lni:n;"a;kn leu  hebben ,  ende  ick  uw  bcrifpen  minde;  fchtoomen.  I  hebben  te  leven. 



Dagh-we-rck. 

6.  God,  de  God  die  ons  gepaert  heeft, 
God  de  Soon  die  hy  gebaert  heeft , 
God  de  Geeft,  met-all,  meteen, 
Godallom,  altijd,  alleen, 
Sal  de  Vader-M  eefter  weien 
Die  wy  vriendlijck  fullen  vreeien : 
En  ons  eerfte  onderwint 

Daer  de  wijsheit  af  begint. 

7.  's  Morgens ,  eer  wy  't  licht  ontmoeten , 
Sullen  wy  die  Godheit  groeten , 

's  Morgens ,  eer  de  dagh  ontwaeckt , En  de  Son  de  Sterren  ftaeckt. 

Sulckenure  koosdeKoningh, 

Die  fijn'  nachten  aen  'tgetoon  hingh. 
Daer  af  't  heilige  geluyd 
Noch  in  onfe  ooren  tuy  tt : 
Een  van  beider  nucht're  monden 
Sal  de  fchuld  van  beider  Sonden 

Voeren  voor  't  gen  adigh  recht , 
Daer  geen'  boeren  tongh  te  flecht , 
Daer  geen  dubbel  hert  te  dicht  is  ■, 
Daer  het  faligh  tegen-wicht  is 
Onferfchael,  die  altijd  helt, 

God  met  God  te  vre'en  geftelt. 
't  Zaligh  opiicht  onfer  wegen 
Sullen  wy  hem  toe  bewegen , 
Hem ,  beweeghlick meteen  woord 
Dat  men  maer  in  't  hert  en  hoort. 

8.  Heer,  bejegentons' gebreken, 
Sultghy ,  Sterr,  of  fal  ickfpreken, 
Leert  ons  eifchen  wat  ons  dient : 

9.  Geeft  en  neemt  voor  't  onverdient, 
Voor  'tonendelick  ontfarmen 
Ons  altoos onnutt',  ons  armen, 
Ons  ondanckbaren  gegunt, 
Onfer  herten  befte  munt . 

191 

P61.  130. 

K¿g<í  Jifa- 
Luc.  9. 

en  11. i. 

Siiggere-,  Do- mine, tjúct  ¡le 
Te  cogïtem-,  áa~ 
ce  cambia  te 
fermombíu  m- itoctm.   Ahí;. 

Danck- 
í.  Gods  Viccfe  fullen  wy  vooi  al  betrachten.  1    S .  Heeie  komt  ons  onverítand  tegemoet  en  leett  ons  bijden . 
7.  Des  morgens  vioegh  ,  fulcks  de  gewoonte  was  van  de  ¡      p.  Geeftons  ende  ontfanght  van  ons  onfe  oprechte  danck- 

Tioph,  David  ,  fullen  wy  hem  aen  roepen  ,  fegger.de  : baeilieit  vuox  dijne  oneindige  barmliertigherten. 
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Danckbaerheit  in  woorden,,  wercken  i 
In  gedachten  te  bemercken , 

Stichtelick  voor  's  naeilen  oogh, 

Keilighlick  voor  't  dijn'  om  hoogh. 
io.  Deckt  het  misdoen  onfer  dagen 
Met  het  voldoen  en  voldragen 
Van  hem  Menfch ,  en  van  hem  God , 

Hem'tvoll-opvandijn  Gebod. 
1 1 .  Hoedt  ons ,  daer  \vy  heden  leggen , 
Daer  \vy  Twijgen ,  daer  wy  feggen  j 

Daer  wy  wandelen  or'ftaen , 
Met  ons  felven  overla'en : 
Laet  ons  over  ons  niet  Horten , 

12.  HeetonsuweEng'lcnfchortenj 
Doet  ons  willen  wat  ghy  heet , 
Die  ghy  onfen  onwill  weet 
En  altijd  genegen  herten 

Om  dijn'  lijdfaemheit  te  terten , 
En  altijd  gebeten  bloed 

f*  «A»  Tegen  wat  ghy  heet  en  doet. 

tTjriL  "Hm¿  1 3 .  Zegent  Ziel  en  zegent  Leden  •, ■*  Aus"  Doet  fe  beid  haerpond  belleden 
Dy  ter  eeren ,  dy  alleen , 

Eigenaer  van  Ziel  en  le'en. 
14.  Moet  het  huys  van  defe  finnen 

Nu  een'  huy  veringh  van  binnen  > 
Nu  een'  ftoot  van  buiten  aen , 
Nu  een  dobbel  quaed  begaen  ¿ 
Slaetgenefelicke  flagen , 
Die  wy  dan,  endanmaer,  dragen  1 
Dat  ons  naer  den  fueren  dagh 
'c  Soete  weer  te  fchooner  lach'. 
1  f.  Overwicht  van  noodlicheden , 
Dobbel  op  het  brood  van  heden 

Heeft 
10.  Vergeeft  ons  ome  mifdadenomde  Voldoeninge  Jefu  i      14.  Treft  onsniet  als  met  genadelicke  ende  genefdicke 
Chiifii.  kranckheden. 

11.  Weeftallomonfehoede.  Eewaert  ons  voor  ons  fdven. 
12.  Overfiietftonlenboofen  Wedervvü. 

1 3  •  Zegent  onfe  zielen  en  Lichamen,  fulcksdat  beide  fich 
tcidijr.Mceic  befte  den. 

it.  Lact  niet  toe  dat  wj'onfé  hert;n  verhangen  aen  de  ii¡- 
deliik-  middelen  ,  da«  mede  ghy  ons  mildclick  gezegent hebt. 
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Heeft  alreeds  dijn'  milde  hand 
In  ons'  ackeren  geplant ; 
Lijdt  niet  datter  onfe  Zielen 
Haere  tochten  in  vernielen , 
En  verfmooren  daer  het  vier 
Dat  veel  hooger  hoort  als  hier  j 

1 6.  Leert  ons  't  leen  als  leen  befittcn , 
En  in  tijds  de  herten  iplitten , 

Daer  af  't  minfte  weder-deel 
Acn  de  tijdlickheit  verheel'  -, 
T'allen  (tonden  even  vaerdigh , 
Om  den  ballaft  van  dit  Aerdigh 

Uy  t  te  werpen  in  lij  n'  Zee , Enibo,  kommerloos,  de  ree, 

Jade  fteile  rotz  beklimmen ,  pí?'- : 
Daer  de  Werelds  loofe  fchimmen 

In  het  prachtigh  niet-met-all 
Onder  ons  verdwijnen  fal. 

17.  Staet'er  in  dijn  heiligh  voorllen, 
Daer  dij  n'oogen  langhs  het  fpoor  fien 
Van  der  dingen  eewigh  wiel, 
Dat  dy  eens  voor  all  beviel , 

Staet  'er  dat  uy  t  dit  verfaemen 
Onier  naemen  erfgenaemen 
Spruy ten  moeten,  een  oft meer, 

'tZydan,  Heere,  dy  ter  eer, 
Dy  ten  dienfte ;  Laet  fe  dijn'  zijn 
Eer  fe  door  de  Moeders  pijn  zijn ,  i&i.is$.n. 

Laet  fe  dij  n'  zij  n  tot  de  uer 
Als  de  geeften  uyt  de  huer 
Van  de  leden  iiilLen  fcheiden , 

En  dijn'  tweede  komft  verbeiden , 
Met  verlangen  naer  den  dagh 

Daer  't  Geloof  maer  tegen  magh.  R°m.  »■  «7- 
1 8.  Werpt  een  ernftigh  medelijden 

Over  't  onweer  onfer  tijden , 
Bb  Over 

1«.    Macr   altoos  willigh   en   vaerdigh    mogen   zijn,  |  ons  geboren  werden,  Weeft  haergenadigli  God  van  't  begin 
om  ¿iet  ar  te  fcheiden  ,    ende   onbelalt   ten   Hemel  te  •  ten  einde  haetes  levens, 
„aen.  I      rs.  Erbarmt  dy  over  de  buyten  en  binnen  fwarighedín 

17.  Is'tbj  o'y  van  ccwighcit gefchickt .  dat  kindeien  van    dijneiKerckc. 
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IV.      B   O  E    C   K. 

Over  't  ijfelick  gewip 
Van  dijn  tuymelende  Schip. 
Buyten  lijdt  het  van  de  baeren , 
Die  het  nu  te  nauw  benaeren , 
En  van  alle  iijden  ilaen ; 
Binnen  heeft  het  noyt  gedaen 
Met  het  heelen  van  defpleten 
Die  der  nijden  fpijt  in  reten : 
Slaeptniet,  zijt  niet  langer  doof 
Onder  ons  van  klein  geloof. 
19.   Stier  de  Stierluy  van  dat  Schip ,  en 

Sluyt  haer'  herten  ophaer'  lippen  -y 
Lijdt  geen  Babel  in  haer  werek, 

Dien  het  dack-dicht  van  dijn'  kerek 
Met  den  binnen-bouw  betrouwt  is  : 
20. 

Laet  de  leugen ,  diefoo  oud  is 
Datfe  kindfeh  geworden  fchijnt 
En  al  groeyende  verdwijnt  j 
Groeyende  voor  haer  verdwijnen , 
Dieghy  eens  hebt  willen  mijnen 
Tot  den  huys-dienft ,  en  niet  meer , 
Van  dijn' erfteniflen,  Heer. 
2i.  Oh,  gelijck  haer  heiligh  Herder, 
Tot  den  huys-dienft,  en  niet  verder, 
Laetfe  fich  verledigen : 

22.  Maer,  voor 't  beft  verdedigen , 
Leertfe  leven  foo  fy  leeren , 
En  met  weldoen  wel  bekeeren  ; 

.  Seggen  heeft  geen  feggens  macht, 

Daer  't  de  Segger  eerft  veracht ; 
Voordoen  is  geweld  van  reden , 
Die  het  keyen  hert  kan  kneden , 
En  dijn  vleefch-geworden  woord 
Werd  gefien  gelijck  gehoort. 
23.  StactdevoorftevandeVorften 
Die  de  voorfte  wagen  dorften Haer 

19.  Zegent  de  Dienaren  dijnes  Woords  met  eendracht.        I      ia.  Beveiligende  haer' Leerc  met  het  voorbeeld  van  haeï 
so.  Soo  dat  Sy  de  dolingen  verdelgen.  'leven,  d.icr  't  meefte  bewegen  in  is. 

11.  Bekommerende  fich,  als  Cluiiuis  haer  Heer,  alleen  ',      13.  Zegent  de  l'rincen  die  dij  11e  (¿ke  verdidigen. mei  haer  beroep. 
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Haer  en  't  haer  in  dijn  gevecht : 
24.  Treedt  niet  in  het  fcherpfte  recht 

Over 't  menigh  overtreden 
Van  haer'  weelderige  leden , 
Van  haer'  Zielen  ia  de  weeld 

Ongevoelick  over-eek. 
Hooge  helle  flibber-wegen 
Hebben  fy  te  deel  gekregen  > 
Meeil  haer  leven  is  foo  gladd 
Datter  oogh  noch  voet  op  vatt  ■, 

Laetde  haer  voor  ftruyck'lingh  boeten , 
Min  als  and're  minder  voeten , 

Die  door  oneenparighe'en 
Van  vermaeck,  van  fwarighe'en , 
Van  gedeckte  en  bloote  leden  , 
Slepen  ja,  maervafter  treden. 
2  y.  Frederkk,  dijn  eigen  Held, 

Tegen  't  Hijgende  geweld 
Van  't  fteegh  Ooftenrijck  geitegen , 
Frederick ,  't  mergh  van  den  zegen 
Dien  ghy  noch  de  kleine  reit. 

Dij  ner  Kudde  gunt  op  't  left , 
Frederick,  doe ftaegh  bedyen, 
En  beminnen,  enbenyen, 
In  fijn  vriendelickgefagh : 
Raed,  ofaen,  ofwapenflagh 
Feile  noy t  van  fijn  beftellen : 

2  6.  Laetfe  't  voor  den  flagh  ontgellen , 
Die  daer  mog'lick  hand  en  moed 
Scherpen  op  fijn  edel  bloed. 
Dondert  noyt  op  onfe  dagen 
Met  den  fchrick  van  fulcke  flagen  : 
27.  Liever  maeck  de  boofe  gram 
Met  meer  ílruycken  van  den  ilam 
Dan  't  haer  lufte  te  verdelgen ; 
Voor-raed,  Heer,  van  fulcke  telgen 

Bb  2  Eiichen 
a+.  Vergeeft  de  Sondea  liarer  Weelde ,  die  flibbeiigh  is ,  I  ¡net  liefde  des  volcks,   met  nijd  des  Vyands. 

by  de  llrainme  banen  van  de  gene,  die  dooi  voor- en  tegen-  j      ií.  Verltooit  de  aenilagen  opiijnleyen. 

1'roed  wandelen,  ij.  Zegent  fijuhuys  met  Lijrs  eifgenameii. :;.  Zegent  het  beleid  des  Ttincenvan  Oiangc  met  geluck  , 



*  ï'namimtcr. 

Rom.  12. 16. 
eais.s. 
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Eifchen  wy  dijn'  milde  hand , 
Die  de  vrijheit  hier  geplant 
En  de  flaverny  gevelt  heeft. 

28.  O ,  die  d'oogen  en  't  geweld  geeft , 
Oogen  geeft  by  dit  geweld : 
Oogen  *  eens  ter  wacht  geftelt , 
En  die  all'  lien  foo  der  veel'  fien  : 
Hoedt  dijn  eYve  voor  haer  fcheel  fien , 
Daer  de  misilagh  af  ontftaet , 

En  't  mistrouwen  ,  erger  quaed. 
29.  Laet  dijn'  eer  ons  eenigh  wit  zijn , 
Die  in  't  koltelick  befit  zijn 

Van  dijn'  waerheit ,  fchier  allom 
Uytgeluydtmet  pijpen  trom : 

Schuyltfe  noch  in  'c  onkruyd  elders , 
In  de  rotièn ,  in  de  kelders , 

d'Oudeherbergh  van  haer'  jeughd , 
Doet  dijn'  Engelen  de  vreughd 
Datfe 't  onkruyd  onderdrucke , 
En  haer'  taeye  rijfen  rucké 
Over  't  heidenfeh  wangewas 
Dacrfe  noyt  geplant  en  was. 

30.  Bucktgenadigh  oA^er 't  knielen  3 
Daer  de  knyen  en  de  Zielen 

Buygen  eenerhanden  bocht ; 
Heer,  ghyhebtfeeerítgeíbcht 
Die  dy  hebben  leeren  foecken ; 

Soeckcfe  noch ,  daer  d'een  in  doecken 

D'een  in  yfers ,  d'een  in  bloed , 
D'een  in  armoed  light  en  wroet , 
Ander'  onder  all'  verfmooren , 
En  met  open  ooren  hooren 
Naer  de  trage  fcheidens  uer , 
Die  den  naefmaeck  van  dit  fuer 

Drencken  fal  in  ftadigh  bly-zijn , 
Door  het  hoofd- voor-hoordfe  by-zijn 

En 

18.  Geeft  den  OvciïgliedenvoMruhtiglieitende  eendracht.  1      30.  Verhoort  het  fchreyen  aller  krancken,  gevangenen, 

19.  Doet  oncbcliertigim  de  voorplantingen  dijnea  VVooids,  ,  armen  ,  ende  die  daer  uyt  dit  ellendige  leven  in  't  eewige 
:lfs  blinde  Yetdruckf  ren.  \  wenlihcu  veiyoeit  te  weiden. 

Luc.  ij.  7. 

Hom.  tj.  21. 
l¡:¡¡.¡. 

Rom.  ta.  10. 

Fhiüpp.2.! :. 



t  D  A  Q  H  -  w  Él  r.c  "k.  iP7 En  het  ccwige  geficht 
Van  dijn  onbegrepen  lichc.    . 
31.  Hemelfch  Vader,  dijnsnaemseerc 
Zy  geheilight  meer  en  meere ; 
Naerdere  dijn  eewigh  rijck  j 
Gelde  dijn  gebod,  gelijck 
Boven ,  lbo  allom  beneden ; 
Dagelicks  voedt  oniè  leden ; 
Houdt  ons  onièr  fchulden  vry  j 
Soo  \vy  willen  wien  het  zy  > 

Laet  ons  verre  van  't  gequel  zijn 
Des  benyders  van  ons  wel  zijn  > 
Want  het  hemelfche  beleid 

Hoort  dy  in  der  eewigheit. 
32.  Soobedachtelickontilapen, 

Soo  verfien  van  't  heiligh  wapen ,,  E  heC  tf Tegen s  Wereld,  Heil  en  ons, 
Sterre ,  fullen  wy  den  dons 
Onbekommerlick  ontftijgen , 
En  gefonde  lenden  rijgen 
In  haer  noodigh  ongemack , 

't  Linnen,  't  wollen,  't  zijden  pack, 
3  3 .  Maer  op  't  koftelick  vermallen 
Sal  ons'  weelde  noy  t  vervallen : 
Tamelick  ver  deck  van  lijf, 

Soo  't  vermarine  noch  verwyv' , 
Sal  de  vracht  zijn  onier  leden  > 
En  gekoppelt  aen  de  reden , 
Suilen  wy  den  Franlchen  dwanghr 

Niet,  als  ander',  in'tgedrangh, 
Maer,  als  andere,  van  verre 

Volgen  voor  een'  valiche  Sterre , 
Die  den  Reifer ,  moe  geroert , 

Voert ,  en  noy  t  ten  einde  voert.' 
't  Oude  ftaet  ons  niet  te  ruylen 
Tegen  't  niewe ,  ibnder  pruylen 

Bb  3  Over 
31.  Ons  Vader,  die  daer  zijtin  de  HerrcLn  ,  genciliget  &c.  |      33-  Kleederen  die  ons  voegeu  :  de  niewe  wijfèvan  verre 
;i.  Soo  gebeden  hebbende  >  iiilien  wyousindekleedaen    ais  een  iUll-licht,  ende  nietgeern,  jaeuiet  eet  inveigeuds- 
fteken.  ,  dan  d'o«fl«  bsJacthelifK  weide, 
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Over 't  ftadige  berouw 
Van  de  werelds  laetfte  vouw. 

Laet  hetniewe  door-gejouwt  zijn , 
Laet  het  oude  foo  veroudt  zijn 
Dat  het  op  het  jouwen  ftae, 

En  by  't  niew  in  masker  gae , 
Eer  wy  't  niew  voor  't  oude  kiefen , 
En  ons  in  den  drangh  verliefen 
Die  de  reden,  mettertijd 

t'Endenadem,  overrijdt. 
3  4.  Futfelingh  van  lint  en  knoopen 
Op  het  fpoedelickft  ontloopen , 

Sal  ick  't  oor  verlegen  gaen 
Over  't  ftadigh  af  en  aen 
Van  begeerers ,  van  beklagers , 
Van  verdedigers ,  van  vragers  3 

Die  op  's  Vorften  goedigheit 
Door  my  hebben  toe  geleit. 
Grooten  ial  ick  eere  bieden , 

Even  oft  fy  my  gebiedden ; 
Mindere ,  even  oft  ick  haer 

Broederlick  verbonden  waer  ■, 
Armen,  onderdruckten ,  weefen, 
Met  noch  vriendelicker  wefen 

Uyt  de  wanhoop  op  doen  ltaen  > 
Niemand  helpen  aen  een  traen 
Door  verbyiterige  woorden , 
Die  d'onnoofele  vermoorden , 
De  behoeftige  verilaen 
En  ten  tweeden  doen  vergaen. 

3  f.  Kan 't  niet  even  rond  gedyen, 
Trooileloofen  teverblyen , 

Hopeloofen  by  der  hand 

't  Lijf  te  bergen  op  het  land , 

'kSal 

;+.  Gekleedl,  lal  ick  my  verledigen  tot  de  aeniprakc  van  minfien  fjl  ick  hem  met  beleeftheit  bejegenen  ,  foo^datfymy 

allerhande  aenfoecketen :  met  eabiedinge  aen  de  Groóte,  '  vinden  deel  ia  kaeilecd  te  hebben  ,  ende  wat  troollsin  mijn 
ende  mewaerdigheit  aen  den  geringen  ende  armen.  '  medoogen. 

3$.  Kan  ick  den  bedroefden  r.;et  altoos  belpen  ¡  ten  I 



Dagh-werck. 

'k  Sal  mijn  eigen  hertontfchulden , 
En  de  weigeringh  vergulden 
Met  een  vriendelicker,  neen , 

Dan  het ,  jae ,  te  werden  fcheen. 

Magh  ick  aen  't  geluck  niet  deelen 
Van  d'ellendige  te  heelen ; 
'k  Sal  haer  thoonen ,  dwers  door  my , 
Wat  ick  in  haer  lijden  \y . 
Aengetogen  fwarigheden 
Werden  ilucks-gewijs  geleden , 
En  gedragen ,  als  een  lijck , 

Van  veel'  fchouderen  gelijck : 
't  Scheelt  een  merckelick  pond  quellinghs  ■ 
Weinigh  merckelick  ontitellinghs 
Van  een  ongeveinilgelaet, 

Daer  't  medoogen  achter  ilaet. 
36.  Endtelick,  op'thoogerdagen, 
Van  belegeringh  ontflagen , 

Sal  ick  't  wagen  in  't  gedrangh , 
Van  het  ydel  uren-langh , 
Dat  men  in  de  hooffche  mueren 

Overduldigh  uy  t  moet  dueren  , 
In  een  hoeckjen  van  fluweel , 
Van  geweven  goud  in  geel , 
Van  Chronijcken  aen  de  wanden , 
Wanden ,  die  met  zijde  panden 
Bergen  Spinneweb  en  ftof , 
't  Evenbeeld  van  't  dubbel  Hof. 
37.  Maer  de  plichten  mijner  neeringh 
Sullen  my  tot  door  de  fweeringh , 

Door 't  beliegen  5  door'tbeklap, 
Door 't  bedriegen,  door 't  betrap, 
Door  't  beftrijcken ,  door  't  beftreelen , 
Door 't  bequijlen,  door'tbequeelen Voeren  in  den  dichten  hoeck , 

Daer  mijn  Vorft  in  't  groóte  Boeck 

*5>i> 

Hoc  ijuiait» 

facitcpriue- 
ptumefl,  ut 

tjuod  añurttí 
f"  '  'dfig'úfiít! 
teftudiofe  ac  li- btmer  effi  fa- 

cluritm  y  lüui 

dffidlius 

ijitod  fadTS 
non  ¡yijjis  ,    ii 

ut jucundè  ne- 
gts.  Cic.  de 

petit,  Conf. 

Van 
j  s.  Op  den  Voormiddagh  fnl  ick  my  te  Hove  begeven.        i  een  Cabinet  >  daer  ¡ly  de  lbrge  van  de  gemeene  fsecVe  bc?  » 

37.  Door  hei  gedrangh  van  de  Voer-kamers  in  's  Kin-  ¡beidt. 
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Van  't  beleid  van  fèven  Landen 

Met  geftadigh'  oogh  en  handen } Overladen,  on  vermoedt, 

Tegen  meer  als  Spagncn  wroet : 
Daer  de  ruft  die  \vy  beflapen , 
In  de  vormen  werdt  gefchapen  j 

Daer  men  d'onruft  leven  geeft 
Daer 't  voorby  de  Son  af  beeft  j 
Daer  de  Wereld  werdt  gewogen ; 

Daer  het  fincken  en  't  verhoogen 
Vangebuer,  vriend,  vyandsftaet 
Stadigh  in  de  fchaelen  ftaet ; 

*  0pde  Daer  men  Grol*  in  't  witt  befette, 
Cactte-  Eermc'r  lood  of  ftael  op  wette  ■, 

Daer  men  't  Wefeltjen  befprongh, 
Jaeren  vroeger  dan  men  't  vongh  5 Daer  men  vifchten  in  Matan  cas 
Eerder  vifch,  ofnett,  of  kans  was, 

Daer  men  't  Vuchter  end  ontftack 
En  met  Grobbendonck  verfprack 
Eer  iich  'c  Vuchter  end  verhoedde , 
Eer  oyt  Grobbendonck  vermoedde 
Dat  hem  noch  Oragnen  bloed 
Dreighden  in  den  troffen  vloed 

Die  fijn'  ongemacckte  muren 
Tweemael  Mauritz  uyt  dé  duren , 
Eenmael  Frederick  verliet 

Voor  'tgeluck  van  fijn  gebied.' 38.  Binnen  lal  men  my  de  woorden 
Die  men  buyten  van  my  hoorden 
Melden  hooien ,  hemtebaet 

Die  lich  t'mijner  trouw  verlaet  j 
Verre  zy  het  liftigh  dcncken 
Hoe  behendelick  te  krencken , 
Hoe  bedecktelick  te  llaen , 
Met  het  averechts  vermaen 

•-•    o.-!crül¡tkoprícluí'ikkilcndicuftdo.ín>  dienick  buyicn  belooft  iiebbe ,  foo  vetfe  a:'r:  vermoi-en  ftreckt. 

Van 
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Van  een'  omgewrongen  reden , 
Tegen  toefegh  en  gebeden , 
Tegen  hoop ,  gegeven  hoop , 
Van  een  hopeloos  beloop. 
Die  my  trouw  eifcht,  falie  vinden, 
En  my  aen  mijn  woord  verbinden  -t 

'c  Ja.  gefeght ,  en  't  neen  gedaen 
Sal  maer  aen  't  vermogen  ftaen. 
39.  Diemy  aen  deuytkomil  meten , 

Zijn  in  't  redenloos  gefeten  > 
't  Willen  gaetnaer  't  my  gevil , 
't  Konnen  hanght  aen  hooger  will. 
Valt  de  kans  ter  flincker  zijde, 
Noch  al  blij  v  ick  diefe  mijdde , 
En  begae  noch  ban  noch  boet , 

Voor 't  misdijen  mijner  moet. 
Valtfe  daerfe  mijn  beftier  dreef, 

Laet  het  nemen  of  ick  't  vyer  vreef 
Uytdevyer-key ,  die  my  maer 
't  Vrijven  koft  ,  en  voor  of  naer 
Van  een'  ander  hand  gevreven 
Mogelick  meer  voncks  fou  geven . 
40.  Over-dancknochoverloon, 

Zijn  geen'  peerlen  aen  de  Kroon Die  der  vromen  hert  moet  kroonen. 

'k  Sal  de  arme  hand  verfchoonen  , 
'k  Sal  de  rijeke  doen  verilaen , 
Dat  ick  min  om  loon  begaen 
Danomdanckben:  minom'tdancken, 
Min  om  't  ftreelige  bejancken , 
Van  een'  halver-mijne  gaev , 
Dan  om  't  innerlicke  gaef 
Van  der  Zielen  wel  gefteltheit 

Die  haer  fel  ven  in  't  gewelt  heit , 
Die  de  weldaed  om  het ,  wel , 

Sonder  ander  wit,  beftell'. 
Cc  41.  Wie 

39.  Misiuckt  mijn  beleid,  ick  falbuyten  Ichuld  blijven.  \     4.0.  Belooningeial  ick  van  den  armen  ontfeggen;  denrijc- 

Luckt  het;  ick  en  heb  maer  den  danck  van  een'  geringe    ken  thoonen  hoe  die  mijn  vooinceme  wit  gêenfins  en  is, 
moeyte  verdient ,  die  een  andei  mogelick  met  meei  machts  jmaeihet  viome genoegen  datuyt  wel  doeiiipruyt, 
jengeweiidt  hadde. 
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41.  Wieden  Vorílen,  groóte  Slaven, 

Deel  eifchtin  haer'  minfte  gaven , 
Slaet  de  zeiilen  in  haer  gras , 

Ía  in  't  redelickft  gewas 
)aer  fy  't  ploegen  om  befweeten  > 

Van  oock  Gods-gelijck  te  heeten, 
In  't  verdeelen  van  de  macht 
Daerom  haer  te  deel  gebracht. 

42 .  In  't  vertieren  van  die  panden 
Dienen  mogelick  mijn'  handen Voor  een  Teems  of  voor  een  Treeft : 

Maer  wat  geeft  hy  die  foo  geeft  ? 
Wat  verdient  hy  by  het  geven , 
Die,  totTeemsof  Treeft  verheven > 

Hoe  hy  't ,  wel,  of  qualick,  meent , 
't  Geven  maer  de  hand  en  leent  ? 
43 .  Werd  ick  dieper  in  gewrongen  > 
En  mijn  onderwind  beiprongen 
Met  eenonvoorfiens  bevel 

Van  gewichtiger  beftell ; 

'k  Sal  der  trouw  en  vlijt  aen  hangen  : 
Noy  t  verdrieten  noch  verlangen 
Proeven  laten  die  my  laft : 
Maer  bedrogen  en  verraft 
Sal  h y  fijn  bevel  fien  keeren  > 

En  fijn'  hand  te  hulp  begeeren , 
Die  't  verfegelende  fal 
Hechten  aen  fijn  welgevall. 
44.  Waerden  omtreckvan  dien  vinger 
Sporen  laet  van  fijn  geilinger, 

Werdt  de  mijne  van 't  gewicht 
Van  de  rekenfchap  verlicht : 
Niemand  eifche  my  de  reden 
Van  bevelen  of  gebeden 

Die 

4.t.  Wantáiedcli  deel  toeíchrijfi  in  den  danck  die  den 
Princen  voor  haete  fwaere  moeyte  alken  toekomt ,  eigent 
ecni  anders  goed. 

41.  Gaet  de  gift  door  mijn  handen,  wat  veidien  ick 
daei  by  i 

45-  In  bevelen  de  gtmeene  f;ke  betreffende  fal  ick  my 

insgelijcks  tromvelitk  quijten ,  ende  foo  naerflighlick ,  dat 
deFiincefïjneonderteickeningedaei  op  te  fetten  fal  hebben 

eet  hy  't  gelooven  konde. 
4¿  Naer  die  onderteickeninge  hebb  ick  in't  werck  niet 

meer  te  verantwoorden ,  maei  de  Teeckenacr ,  die  't  iil  doeB 
als'tnoodighis. 
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Dagh-wer'ck. 
Die  des  Vorilen  hoofd  gebaert , 

't  Mij  ne  voor  hem  heeft  bewaerc , 
Voor  hem  ,  op  fijn  welbehagen , 
Oor  of  ooge  voorgedragen. 

Soeckt  ghy  'tgrondighfte  befcheid  ? 
Daer  is  borge  voor  't  beleid : 
Die  't  beleidde  fal  't  beleggen ,     . 
En  't  weerleggen  wederfeggen , 
En  verdedigen  't  gevall 
Daer  't  den  oorbaer  eiichen  fel. 
4f.  Ick  voldoe  by  deughd  ván  doofen , 

Graegh  in  't  laden ,  traegh  in  't  loofen , 
Dicht  van  duygen ,  licht  van  dracht, 
Voor  de  vreemdelingen  nacht , 
Middagh  voor  des  Meeilers  oogen  j 
Daer  toe  reek  ick  mijn  vermogen , 

•  En  voldoe  my5  en  voldoe 
Eer  en  eed  ten  bodem  toe. 

4,6.  Soo  bevracht ,  foo  fomtijds  ledigh , 
Én  van  buy  ten  even  vredigh , 

'tZy  dan  ledigh  of  bevracht , 
Noch  verlegen  om  de  vracht, 
Noch  verlegen  met  de  ladingh , 

Tuflchen  't  walgen  en  de  gadingh , 
Sonder  fronflèn ,  ibnderlach, 

Sonder  wenfehen  dat  men  't  fegh , 
Sonder  vreefen  dat  men  't  mereke , 
Hoe  ick  ledigh  gae  of  wereke , 
Hoe  ick  in  den  Ackerfweet, 

Hoe  ick  van  geen  ploegh  en  weet , 
Nochontftuym,  noch  honds,  nochhaerigh, 
Maer  gemoedigh ,  maer  eenpaerigh , 

Maer  eenparigh ,  Sterr' ,  als  ghy  , 
Metu,  meeren  minder bly, 
Sal  ick  voor  uw  oogh  verfchijnen  , 

En  mijn'forgen  doen  verdwijnen C  c  2  Tuflchen 

4J.  Iele  volftae  met  willighen  geheim  te  zijn.  [faken  blijeken  ,  of  ick  vol  befigheits  ben  of  niet;  latende 

46.  Van 't  Hof  falickt'huys  keeren,  lönder  uyttcrlick  te  |  aUe'sKopfsbekommetinghbi'ytecshuys. 
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TuiTchen  ftraeten  ftoepen  poort : 
Daer  fal  een  voor  een  vermoort 

Tot  den  naeften  uytgangh  fmachten, 

Om  mijn  hoofd  we'er  op  te  wachten, 
Met  als  't  onder  zeil ,  op  ftraet , 
Wederom  te  Zeewaert  gaet. 

47.  Stilte  foeck  ie k  in  mijn'  haven , 
Moed'  van  llingeren  en  flaven 
Over 't  Hollandfch  dieper  holh 
Stilte  kan  ick,  alseentoll 
Dien  de  kinderen  begaepen 
En  al  draeyende  doen  flaepen , 

Veinfen  en  genieten  me' , Met  de  finnen  uyt  der  Zee 
Noch  vol  duyfelinghs  gebleven } 
Even  als  de  beenen  leven , 
Becnen  die  van  gaen  vermoedt 
Tintelen  van  eiitish  bloed. 

48.  Loop  ick  over  van  geruchten, 
Die  ick  melden  metgenuchten , 
Die  ghy  fonder  afilen  meught 
Mengen  onder  ander  vreughd ; 
'k  Sal  u  's  werelds  meefte  maeren , 
Binnens  muersdoen  wedervaeren , 

Soo  men  door  't  gelafen  gat 
't  Leven  van  de  dingen  vatt , 
Die  fich  op  het  heetfte  dagen 
Buy  telende  binnen  dragen. 
49.  Buytelendej  Sterre,  merektj 

Dat  's  gelij  ck  de  logen  werekt 
Op  de  niew-geboren  Waerheit, 
Niew  geboren  in  de  klaerheit 
Van  des  middaghs  hoogen  dagh. 
Diefe  foo  ten  teerften  fagh , 

Sou'fe 
47.  Stilte  ende  gemftigheit  wil  ick  t'huys  vinden  ,  niette- 

genftaende  de  lüylèlingh  van  't  gerucht  die  my  in  't  hoofd  mo- 
ve (pelen. 
48.  Hcbickaengenameniewe  tijdingen,  ick  falfeu  bin- 

iieiislmys  voot brengen,  gehjek  men  in  cea' duyftere  Ka- 

met,  door  een  geflepen  Glas  by  ibnnefcliijn  vetthoont  't  ge- 
ne buyteushuys  omgaet ,  maer  averechts. 
49.  Soo  veraverecht  ende  vervalfchtde  Logen  de  tijdingen 

die  van  buyten  in  komen ,  eer  hetyemand  gelooveu  lbude. 
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Sou'fe  van  geen  vuyl  verdencken : 
Maer ,  wie  kanfoo  fchielick  wencken , 
Als  het,  neen,  voor,  ja,  verfchijnt, 
Als  het,  ja,  tot,  neen,  verdwijnt? 
f  o.  Gaet,  geleerde  werelds  pennen  > 
Die  dat  buy  telende  rennen 
Van  der  dingen,  ja,  en,  neen, 
Dufend  jaren  achter  een 
In  de  vlucht  beftaet  te  vatten , 
En  verkoopen  nu  voor  fchzttcn 
Van  een  ongefchendde  Waer , 
't  Geen  ten  eerften  met  een ,  Maer , 
Schier  als  met  een  Mael ,  geboren  > 
'tWaere  wefen  had  verloren 
TuiTchen 't  kraem-bed  en  de  wiegh , 

En ,  gefwachtelt  in  'tbed'riegh , En ,  gebakert  in  de  leugen , 
Noyt  en  heeft  begoÜ  te  deugen  i 
S  taegh  verergert  is ,  en  ftaegh 

Is  wat  yeder  meeil  behaegh'. Hoe  moet  nu  de  waerheit  hincken 

Die  foo  jongh  begon  tepincken  ? 
Kaesverrott,  en  werdtgémint:  ! 
Maer  wat  quaed  verrott  en  wint  ? 
yi.  U  en  fal  men  niet  berichten  .    .. 
Dan  met  waeren  van  gewicht  en 
Maeren  van  getoetfte  trouw : 

Lijdt  ghy  dat  het  niew  verouw' , 
't  Sal  u  langer  niet  berouwen 
Dan  de  Pap  en  doet  in  't  kou  wen , 
Pap ,  die  tuíTchen  tongh  en  tand 
Maer  den  haeftigen  en  brandt. 

52.  In'tgeheimftvanmijn  geweten  > 
Dat  mijn'  ad' ren  niet  en  weten , 

Cc  3  Daer 

50.  Weg'n   dan  ,   Hiftorie-fchrijvets  ,    die  ons  nu  noch  (out  ende  feker  ,   dan  heel  niew  ende  onfeker  zijn. 
ioudesefchicdenillen  voor  waerheden  veilt,  die  noyt  fuy-        5*.  't  Geheim  dat  my  van  denPrince  betrouwt  werdt ,  en 
verenwaren.  I  fal  ick  U  niet  weigeren  reomdecken,  wantghy  fult  foo  ie- 

jl.  U,  Sterre,  en  lal  ick  niet  als  oprechte  tijdingen  ge-  j  delick  willen  zijn  ,  dat  ghy  't  mynietenfult  vergen;  Jaeghy ven ,  infonderheit  lbo  ghy  te  vredeu  zijt ,  datfe  liever  wat  J  lult  bet  verbieden,  of  ick  wanckelde. 
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Daer  mijn  hert  aen  mijn  gemoed 
Schaerfche rekeninghaf  doet, 
Dat  my  van  de  hand  betrouwt  is, 

Daer  mij  n'  rechter  aen  getrouwt  ís  > 
Met  geen'  ernfteloofer  trouw , Sterre ,  dan  ick  U  en  houw , 
In  dat  mergh  van  mijn  onthouden 
Sal  ick  u  geen  deel  onthouden : 

Noch  ghy  's  eifchen  in  wat  my 
Verre  min  als  eigen  zy : 

Uw'  befcheidenheit  lal  weeren 
Mijnontfegg,  enuwbegeeren 
Op  het  ongemeen  Gemeen  j 

En  my  't  onbefoetelt  leen 
Met  den  Maeghdom  lev'ren  laten 

'    Aen  de  finnen  díe 't  beiaten 
Eer  het  my  te  leene  viel. 

Liever  dan  mij  n'fotte  Ziel 
Van  die  misdracht  fou  bevallen , 
Van  haer  aenfien  tevermallen 

Om  een  niewtjen  min  of  meer; 
Sal  uw'  reden  fich  ter  weer 
Tegen  mij  n  befwij  eken  fpannen 5 

En  uw'  eigen  luit  vermannen , 
En  onthouden  my  't  berouw 
Van  om  't  jocks  verraden  trouw. 
f3 .  Laet  s'  haer  aen  die  doornen  fchenden , 
Die  haer'  finnen  fpelen  fenden , 
In  de  wilde  itraetfche  maer , 

By  gebreck  van  't  Straetfche  Waer  >     '  ■ 
Die  haer  huys ,  in  plaets  van  lampen, 
Voederen  met  lulcke  dampen  , 
En  de  waerheit  by  gevall 

"TctSta.  *Stickenondemietmetall: 

Laets'  haer'  ilechte  bedd-gemaelen 
Koefteren  met  fulck  verhaelen 

/  By 

ƒ  3  •  Lubden  die  malkwdercn  niet  als  met  niews  tijdingsn  en  >vsten  K  c-ndethouden ,  mogen  fich  foo  vergrijpen. 
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By  gebreck  van  noodlickheit 

Over  haev'  en  huys-beleit. 
54.  Haev'  en  huys-beleit  met  eeren , 
Vroom  gewin,  verhaelbaerteeren, 
Befisheit  van  binnensdeurs 
Sal  ons  buyten  foo  veel  keurs 
Van  uytheemfch  3  van  inheemfch  praeten 
Luys  en  leeghs  niet  foecken  laeten. 

5- f.  Binnensdeursfaluwgelaet 
't  Voorflagh  zijn  van  ons  gepraet : 
Staet  het  als  uw'-minder  ftraelen  > 
Sterre ,  die  den  nacht  in  haelen , 

Staet  het  als  een'  Sterrin  't  hol 

Van  een'  wolck :  die ,  vuyl  en  voll 
Van  gereede  Somer-plaflen  , 
Om  den  hoy-boer  te  verraflen , 
't  Lieve  licht  fijn  tintel  ftaeckt  > 
Staet  het  foo  de  Son  ontwaeckt  , 

Eer  fy  van  haer'  nuchter' oogen 
Al  het  nacht-goed  hebb'  getogen , 
En  noch  in  de  ilaep-muts  fteeckt 
Die  fy  felver  maeckt  en  breeckt : 

56.  'k  Salder  mijn  gefegh  nae  fetten , 
En  beflaen  my  in  de  wetten 
Die  de  reden  en  't  befcheid 
Heeft  geftelt  op  uw  beleid. 

57.  'k  Sal  my  ernftigh  doen  verklaeren 
Van  'tonluftigh  wedervaeren , Van  het  overkomen  leed 

Dat  mijn^Sterre  verComeet. 
't  Overkomen  leed  fal  mijn  zijn  > 
'k  Sal  ten  halven  van  de  pij  n  zijn  * 
Met  ick  't  van  de  Waerheit  zy : 
Met  de  wederhelft  daer  by 

Sal 

S*.  Het  beleit  onfer  Huyshoudinge  fal  ons  foo  veel  tijdver- 1      ¡6.  lik  íálder  my  r.ner  voegen, 

drijfe  geven  ,  dat  <vy  't  ín  de  klapperije  van  niew-maeten  <      57.  Maeroock  crnfligh  ondeifoecken  watuquelt;  er.it 

niet  en  hoeven  te  foecken.  j  't  rulve ,  ¡a  't  geheele  leed  op  m y  laden ,  teüjck  men  de  Wae- ƒ  5.  Binnens  huysdan  fal  ick  ten  eerden  achtflaen  op  uw  |  ren  met  Windafen  uyt  tic  groóte  Schepen  in  de  lichters  ver. 

wefen.  Suet  dat  droevigh,   als  een'  Sterre  in  een'  Regen- 1  bodemt. 
wolck ,  oft  als  de  Sonne  ia  de  morgenftondlche  dampen.         I 
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Salick  mijn  geduld  bevrachten , 
En  het  uw  met  reden  trachten , 
Met  die  reden,  Sterre,  die, 
Die  ick  altijd  by  u  lïe , 
Met  die  reden  Hen  te  lichten , 
Even  als  men  pack  van  wichten 
Swarigheit  van  over  Zee 
Platte  bod'men  op  de  Ree 
Sietontfangen  uytde  ronde, 
Door  gemackelicken  vonde , 
Wel  gewogen,  wel  geftelt, 
Sonder  openbaer  geweld. 

58.  Maer  bevind  ick  't  pack  foo  tilbaer , 
Dat  het ,  foo  't  mijn'  Sterres  will  waer , 
By  haer'  eigen  Redens  macht 
Of  vermijdt  waer  of  verkracht : 
'kSal  het  leed  een'  leer  ontkenen , 

En  befpreken  't  haeftigh  fteenen 
Met  een  nimmelick  verwijt  •, 
59.  En  verwijten  uden  tijd 
Doe  noch  ghy  noch  ick  en  waren  5 
Doe  het  Vaderland  in  't  bacren 
Van  de  Vrij  heit  lagh  en  kreet : 
Doe  men  lich  de  ichand  verweet 
Van  een  onverhoedfche  fuchten , 

Van  een'  traen  gevloeyt  in  't  vluchten , 
Van  een  fuer  gelicht  in  't  vier , 
Aen  de  pley ,  in  't  fmooren  fchier. 
Doe  men ,  trots  de  beter'  eewen , 
Sagh  in-mans-gekleedde  Leewen , 
Vrouwen  vond  als  heele  mans , 

En'in  allen  weerfpoed  kans. 
60.  Sulcker  Stammen  zijn  wy  fpruyten , 
Sal  ick  feggen ,  en  befluyten , 

Sou 

s«.  Vind' ick  dan  de  oorfaeck  van  uw'quellingh  foo  ge-  met  lbo  veel  manlkkheit,  by  otile  voorouderen  gedragen, 

ringh,  dat  gliyle  had  konnen  ontgaen  ofr  vermeeüeren ,  la!  So.  Seggende,  wy  zijn  kinderen  van  die  ouders,  Ibu- 
ick  trachten  U  een  vriendelicke  Lellé  daeroptelefen.  I  den  wy  ons  kleinmoedigh  ende  der  Stammen  onwaerdigh 

¡9.  En  verthooneu  U  de  fwariglieden  det  vervolgingen,  !  dragen? 
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Sou  foo  wel  geboren  tack 

Buygen  onder  't  minfte  pack  ? 
61 .  Staet  mijn'  Sterre  niet  in  't  hooge , 
Siet  haer  onbetimmert  Ooge 
Over  heen  de welvaert  niet, 
Watter  wokken  van  verdriet 

Bijder  kimme  rijfen  mochten? 
62.  O,  Godfuyveredelochtj  en 

Weere  't  weer  van  o  ïgenae ; 
Maer,  om  't  ongewiss  hier-nae> 
Laet  ons  ílicht  en  traen-fuchtipaeren 
Tegen  meergewelds  van  baeren 

(Lange  legg'  het  wegh  en  wijt} 
Dat  men  redelick  bekrijt  ? 

63.  Staen  uw' Sterren ,  Sterr,  als  Sterren 
Die  haer  oogh  in  punten  fperren 
En  betintelen  fchoon  weer; 
Huyden  eerft ,  en  morgen  weer  j 

D'eerilelocht  van  ongenucht  en 
Sal  men  in  mijn  oogh  niet  luchten  : 
Sondeloofe  vreughd  om  vreughd , 
Kind  en  Moeder  van  de  Deughd , 
Sal  ick  wiiTelen  en  ruylen : 
64.  Uy  t  de  wegh  ontijdigh  pruylen  : 
't  Leven  is  foo  korten  ipan , 
't  Slaepen  fteelter  foo  veel  van , 
Kleedingh ,  reedingh  alle  morgen , 
Straetfche,  Staetfche,  Steedfche forgen , 
Elck  ontfnijdt  het  fulcken  fné , 

Dat  fy  't  van  de  vier  op  twee , 
Van  de  twee  op  een  verengen : 

Maer 't  genoegen  kan  't  verlengen , 
Tweemael  is ,  die  wel  geiint 
Aller  zijds  genoegen  vindt. 

Dd  6y.  Vin- 
Ér.  Btdenckt  ghy  niet  in  uwe  hooge  befcheidenheit  hoe- 

danige  fwaerigheden  ons  uaer  de  tegenwoordige  welvaert 
mochten  overkomen ! 

61.  God  veibocdeiê:  maer  ia  ¿.'.er,  gevalle ,  laet  ons 
fuchten  ende  traenen  ipaeren,  te:  winneermenfe  met  reien 

mochte  te  gebruyeken  hebben. 
<  3  •  Vind  ick  u  dact-cn-  regen  vrolick  van  oogea,  jeüick  als 

gliniterende  Sterren  ,  die  fchoon  weder  maken  ende  voorfeg- 

gen;  van  mijn'  zijde  en  faldeo  on  I  uil  niet  komen.  Vreughd 
Tonder  Ibnde  fal  ick  tegens  uwe  Vrolickheit  in  brengen. 

6+.  Wegh  quellingh  fonder  fwaerigheit.  De  flacp  endt 
de  beGghedea  verkorten  ons  korte  leven  al  te  feer.  Laet  het 
ons  met  alle  rcogelickt  welgefiathcit  ende  genoegen  lec 

gen, 
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6 y .  Vinden  fal  ick  't  fonder  foecken , 
Soo  diep  fien  ick  in  de  boecken , 

In  't  gekoppelde  beilier 
Van  der  dingen  verr-van-hier. 
Soeht  ick  't  j  't  waer  foo  haeft  verloren 
Als  gevonden  of  geboren  j 

Vind  ick 't,  Sterr,  of  vindt  het  ghy, 
Die  niet  Ick  en  zijt ,  maer  Wy  > 

't  Sal  voor  eens  gevonden  blijven , 
En  gemackelick  beklijven 
Als  het  entjen  aen  den  tack , 
Als  aen  een  gefmolten  lack. 
66.  Sulcke  fal  de  tweefpraeck  wefen , 

Stille  fwijgend',  van  ons  wefen , 
Sprekende,  van  beider  mond} 
Stillof  niet,  van  yeders  grond; 

Stillen  fprekend' onder 't  maelen 
Onfer  dagelickfcher  Maelen , 
Over  Suycker,  over  Wijn , 

Sal  't  de  befte  Sauce  zijn. 
6~.  Dagelickfchemael-getijden, 
Onder  uw  gemenght  verblijden 

Sal  't  verblijden  van  den  fmaeck 
't  Slechtfte  zijn  daer  ick  naer  haeck. 
'k  Heb  geen'  Tong  te  deel  gekregen 
Die  fich  van  gemeenen  zegen 

Fier  en  weelderigh  ontftell': 
Suer  en  bitter  fcheidt  fy  wel , 
Sout  en  Honich  kan  fy  keuren : 
Maer  geheimenis  van  geuren , 
Die  men  maer  de  walgh  en  biedt, 
Is  van  haer  bekreuningh  niet : 

't  Gulfige  van't  oude  Roomen , 
't  Viefe  van  het  niew  fijn'  droomen 

TuiTchcn 

fis-  Mijnenthalven ,  ick  vooifie  genoegh ,  dat  ghy  ende  i      CS.  Soodanigh  fal  ons  onderhoud  over  Tafel  welen. 
Eek  dat  genoegen  by  den  anderen  wel  vinden  lullen  ,  ende        (n.  Daer  fal  men  my  weinigh  wereks  van  de  keurlicke 
londer  loecken:  daermeeft  aen  gelegen  is :  Wantdaet  men  |  Spijlen  CenmakCB.  lik  beo  £«n  lukci  ondcrfcheidet  van  ge. 
moeyte  moet  doen   om  het  te    foecken ,    en  is   het  noch  !  rechten, 
oprecht  noch  beftendigh ,  foo  het  by  ons  wcfea  en  hechten  61. 1 
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Tuflchen  vrucht  van  Zee  en  Land 
Schudd  en  fchutt  ick  van  den  tand. 

68.  Belghtuniet,  gepluymde Borgers , 
Sorgeloofe  koft-verforgers , 
Kleine  fpeel-luy  van  de  locht , 
Dood  en  levend  foet  gedrocht , 
Onder  dack  en  in  de  lommer  j 

Noy  ten  was 't  van  mijn  bekommer 
Welck  uw  malfchfte  jaer-gety , 
Waer  uw  leckeril  kerven  zy : 

Magh  ick 't  roemen  fonder  fchaemen , 
Noch  van  aeniien  noch  by  naemen 
Houd  ick  uwer  veel  bekent  : 

69.  Maer  mij  n  vreught  is  fonder  end  5 
Kennis  dwinghtgenught  in  paelen  > 

Die  en  zijnder  geen'  in  't  dwaelen  > 
Wat  ick  miss  in  mijn  onthoud 

Vind  ick  altijd  niew  in  't  *  Hout.  .  Btfik 
70.  't  Lecker  fcheel  van  hoofd  en  wagen , 
Vifch  gevoert en vifch gedragen, 
Sluys  en  Schevelinger  vangh 
Schick  ick  van  gelijck  verlangh  j 

7 1 .  'k  Heb  mijn'  onbehaerde  kaecken 
Verren  by  door  alle  fmaecken 
Tamelick  te  weick  gehadt : 

'k  Weet  hoe  Vorften  uy  t  haer'  Schatt', 
Krijghs-bevelers  in  haer'  Tenten , 
Heeren  uyt  haer'  hooge  renten , 
Heertjens  uyt  haer  Land-gewas , 

Handel-drijvers  uyt  haer'  Kas , 
Borgers  uyt  haer  koel  verftoken 
Maegh  en  tongh  en  tand  bekoken . 

72.  Wederzijds  van 't  wittgeberght 
Dat  der  Sterren  fteilte  terght , 
Daer  de  Rhijn  en  Po  uyt  hangen 
Als  twee  tuyten  by  de  wangen  > 

Ddi  Heb 

«i.  De  befte  jaet-getijden  van  't  gevogelte,  jaefijn'naeefle   oft  gevoerde  Vifch   geldt   my  gelijck 
naemen  zijn  my  onbekent. 

«9.  Oockindie  onkennisismijnvermaeckiuymer. 
70.  Scheveninghfche   oft    Maes-iluyfche  .    gcdtagen 

71.  Uk  heb  van  jODgs  af  hooge  ende  leege  Stands  Tafelen 
bewandelt. 

71.  OockinDuytilandendeltaHen, 
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Heb  ick  fuer  en  foet  en  vett , 
Na  des  eenen  wilde  wett , 

Na  des  and'ren  viefe  kieien 

Sijn'  gedaente  fien  verlieten , En  in  masker  over  mael 

Wandelen  foo  menigh  mael : 

73.  'k  Heb  mijn  fchotel  fien  bekruyièn 
In  de  magere  combuyfen , 
In  een'  kaetsball  van  de  Zee , 
Hier  op  reis ,  en  daer  op  Ree  : 

74.  Maerikvraeghallom  mijn'waerden. 
Of  ick  oy  c  te  deun  vergaerden 
Aen  devriendfchap  van  den  koek, 
Om  een  aen  senamer  broek 
Dan  ick  elders  kon  verdouwen  j 

Of  my  yemand  heeft  fien  fchouwen 
Tafels  daer  de  deughd  aen  fat 

Om  't  s;erin^e  datme'r  at. 

7  f.  Sterre ,  ftelt  my  uy t  uw'  forgen , Suft  niet  over  nu  en  morgen, 

"Wat  ghy  mijn  verweenden  tand Bieden  lult  van  Zee  of  Land. 

Om  niet  veel  gerechts  te  tellen , 
Voedfel  eifch  ick  uw  beftellen  ■■, 
Voedfel  foo,  dat  bors  en  maegh 

Onbeklaegelick  verdraegh' -, 
Voedfel  daer  ghy  fonderfchroomen 
My  en  yemand  op  fiet  komen, 

Yemand  dien  ons  dagh'licks  deel , 
Noch  verhonger'  noch  verveel'. 
76.   Will  verbintenis  of  reden 
Dat  men  nu  en  dan  defchreden 

Van  gebreck  en  van  gebruyek 
Met  den  beek  en  met  den  buyck, 
Met  de  vrienden  overfchrijde , 
Sett  ibo  langh  gebreck  ter  zijde , En 

75.  Oock  t'fchcep.  l  men  een'  vriend  op  mede  brengen  moge. 
7+.  Maerr.oytwerckofondetftheit  van  eten  ceinaeckr.  j6.  Is 't  fomtijdts  noodteh  dat  men  een  grooter  gaftmael 
7i.  Bekommert  u  dan  met  mijn  Tafel  niet.   lek  ben  te  I  foeiechte  ,  UetODS  foo  langh  net  dagelickictc  buytca  gacn. 

Treden  met  gefonde  ende  middelmatige  fcliotelea  ,  daci  | 
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En  gebruyck  ten  naeften  dagh : 
jj.  Gaetdewereltfoofyplagh, 
Vriendfchap  will  fomwijl  eensfwemmen , 
En  veranderen  van  hem ,  en 

Spoelen  al  de  vuyltjens  uy t 

Died'er  veel  van  Twijgen  ipruyr , 
Veel  van  feggen ,  veel  van  vragen, 
Veel  van  on  verantwoordt  klagen , 
Veel  van  ongunft  fonder  grond , 
TuiTchen  hert  en  oogh  en  mond , 
Die  te  langh  van  een  gewennen , 
En  den  anderen  ontkennen- 

78.  Naefte bloed,  laet vreemden gaen, 
Treckt  lich  fulcke  fmetten  aen , 
En  daergroeyt  y  et  tu  fichen  magen 

Dat  geen'  redenenen  dragen , 
Daer  af  d'oorfaeck  in  de  lucht, 
Als  een  ftaU-licht  ftaet  en  vlucht. 
Witfte  vriendfchap ,  witfte  laken 
Siet  men  lichtft  aen  plecken  raken ; 
En  de  plecken  belgen  meeft 
Daer  noyt  vuyl  en  is  geweeft. 
y 9.  Maer  die  plecken ,  en  dat  vuyl ,  en , 
In  een  woord ,  de  pleck  van  pruylen 
Kan  verdwijnen  in  een  glas 
Of  fy  noyt  geweeft  en  was. 
80.  Roomen  heeft  men  doen  gevoelen 
Watter  uyt  datvrolicklpoelen 
Blancke  vrundlickheitsontftaet: 

Dat  een  ongebonden  Staet 
Van  verfchrickte  Batavieren 

Tegen  't  dier  als  feven  dieren  ap°c-  '  3. 
En  all  't  overberghs  geweld 
Sijn'  eenfinnigheitgeftelt, 

Dd  3  Hebb' 
77.  Hetftreckt  tot  onderhoud  van  vriendfchap  ,  die  door 

langh  aflijn  vervuyltcft  verflauwt. 

78.  Selfs  order  naer  venvantichap  ,  daer  d'onruinne  lee- lickftopaffteeckt. 
7S.  En  kan  afgedroncken  werden. 
sa  Dat  de  Romeinen  aUom  meefler geworden  i  byonfe 

% 
voorouderen  gefluytt  werden,  ende  fich endtelick  meteen' 
redelickc  vrede  te  vreden  hielden  ,  foo  dat  de  Bataviers  op 
oude  ftcenen  genoemt  zijn  geilen  fratrei  &  Amicipafuii  Rama- 
nt,  gebeurde  uyt  klacht  van  des  vokks  veibinteniflïn  by  den 
drocgk.  Ttu. 
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Hebb'  geftelt  met  fulck  bedijen 
Dat  gemeene  tyranny ,  en 
Allom  ingevoert  gebied 

Eerilop  ons  fijn'  hoornen  ftiet, 
Stiet  fijn'  hoornen ,  jae,  en  deinsde 
Op  een'  langh  en  ongeveinfde 
Wederzijds  geverghde  Vré : 
't  Was  een  dichte  dronck  of  twee, 
Die  het  Hellen  bloed  verplichte , 
En  den  fteen  in  Holland  ftichte 

Daer  de  Batavier  op  ftond 

Broe'r  en  vriendyan't Roomfch verbond. 
81.  Vry heit,  die  wy  noch  beleven,  - 
Die  ons  noy  t  en  *  wilt  begeven 
't  Liep  oock  op  uw  kindermael 
Luftigh  over  kop  en  fchael , 

En  wat  knoopt'  uw'  Peters  handen  ? 
Klaere  Rijnfche  wijngaerd  banden. 
82.  •ƒ•  Noch  en  mift  het  Spagnen  noy t 
Daer  de  Ketter  bidt  of poyt , 
Daer  de  Geufen  in  haer  vaften 

Hong'righ  naer  den  Hemel  taften , 
Of  een  algemeen  gelagh 
Teeren  in  den  droeven  dagh. 

83.  't  Gaet  als  daer  de  bleecke  ftraelen 
't  Ziltigh  nat  de  Zee  onthaelen } 
't  Opgefogen  komt  wel  weer , 
Maer  de  buyen  brengen  't  neer. 
84.  Hevigheit ,  in  't  bits  en  't  goede , Overvloed  van  vollen  moede 

Volght  het  vochtige  gewagh 
Van  een  vriendelick  gelagh : 
En  den  oorbaer  eifcht  die  buyen , 

Hierom'tftillen,  daerom'truyen> 

Veel- 
8r.  Hetvetbond  der  Edden ,  (lichters  onfer  tegenwoor 

Jige  viyhcit  wierd  mede  by  vrundlicke  mae!-ti¡den  beveftighr. 
8 1.  Noch  dagelicks  vernemen  de  Spaenfche  ,  dat  onfe 

Rid-dagen  ende  meer  als  gebruyckelicke  gaft  maelen  eenigh 
groot  voornemen  beduyden. 

8 ; .  Soo  treckt  de  Son  vochtigheit  uyt  der  Zee ,  ende  ítotr- 

ü  wederom  uyt  met  onweder. 

84..  DeGafterije,  feggick,  kan  dienen,  't  z,y  om  luytlen 

gaende  te  maken ,  oft  in  fhltc  te  belpen. 
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Veeltijds  iíTer  *  witt  of  wat 
Voor  een'  Saus  van  druy  ven-natt. 
8  $.  Maer  wy  fullen  Ziel  en  Magen 
Vrijen  van  gedichte  vlagen 
Van  gelagen  dagh  op  dagh } 

Wied'er  tegen  will  of  magh , 
Sterre,  my  en  fal  't  nietluften : Vrolickheden  fonder  ruften 

Werden  onluft  in  den  hoop : 
En  ick  walge  voor  den  ftoop, 
En  geperfte  druy  ven  fchouw  ick  $ 
En  de  keurlickfte  verdouw  ick 
Als  liet  over  Zeefche  Rha , 
Voor  een  dienftigh  achterna, 
Tot  verwin  van  over-ipijiè. 

86.  Moghtick,  d'oude  Duytfche  wijfe Van  bedorven  natt  in  weit 

Stopte  mij  n  begeerlickheit , 

En  al  't  meer  als  noodigh  natten 
Dat  de  metièlrij  doe  vatten , 
En  van  kruymen  maeck  ciment 
Dat  fich  om  de  ribben  prent , 

Wenicht'  ick  aller  weeghs  t'ontbeeren. 
87 .  Enden  hebben  haer  begeeren , 
En  de  Swaenen  voelen  dorft , 
Beide  fitten  met  de  borft 

Daer  't  de  drinckers  haer  benijen } 
En  de  redeloofeprijen 

Kennen  't  redelick  vol-op 
Van  haer'  onbedwongen  kropp : 
Hoe  is  't  menfchen  toe  te  geven In  haer  voedfel  foo  te  leven 

Dat  'er  't  leven  in  vergae , 
Dat  de  voet  niet  meer  en  ftae , 

"f 

SfOpM, 

Pctui  humor 
ex  bordee  out 

frumento  >  in 

quandamfi- 
militudintm 
•mni  corruptusl 

Tac.  de  Mor. 

Geim. 

Dat 

ts.  Matr  wy  fullen  haer  gebruyek  fchouwen  foo  veel  1  S7.  Wint  Enden  en  Swaenen  weten  haere  drincken» 
mogelickis.  Teveel  verveelt.  Ende  ick  befige  den  Wijn  als  I  maet  midden  in  den  ovcrvloedt:  hoe  kan  men  de  rede- 

Rhabarber ,  tot  behulp  van  de  mage.  j  licke  menfchen  vergeven,    dat  iy  fich  me!  hiCi   voedfel 
8«.  Soude  oocklievei  altoos  Biet  gebiuyck«0|  endegcetn  Iveioiooidcní 

allen  dionck  bnyten  ooibw  miCfen. 
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Dat  de  hand  niet  meer  en  voele , 

Dat  de  tong  h  niet  meer  als  woele  , 

Woele,  woel' een  wild  gewoel ,  . 
Sonder regel,  royen  doel. 
88.  Enden,  koft  ghy  meer  als  queken, 
Swaenen ,  koft  ghy  foo  veel  fpreken 
Als  men  u  gefanghs  toe  leyt , 

Wijfe  beeften ,  'k  wedd  ghy  feidt , 
Beeften ,  meer  dan  wy  die  't  feggen , Komt  ter  fenolen  daerwy  leggen ,  ¡ 

In  't  verfadelick  gemoed 
Is  de  luft  van  overvloed. 

89.  Wy  dan  Swaenen  en  wy  Enden, 
Willen  wel  doen  en  wel  enden : 
Doen  en  enden  in  den  tijd 
Die  de  reden  heet  of  lijdt. 
90.  Waerom  fouden  wy  die  uren, 

Die  haer'  vluchtige  geburen 
Volgen  met  foo  mellen  fchoot 

Of  mens'  uyteen  vier-roer  fchoot, 
Waerom  fouden  wy  die  dagen 
Die  den  anderen  foo  jagen , 

't  Leven  dat  noy  t  Nu  en  is , 
Voorwaert  uy  t  foo  ongewiss , 
Over  ftuer  alleen  befeten , 

Door  gerieft ickheit  van  weten  j 
Waerom  fouden  wy  den  tijd 

Diem'oockflapende  verflijt, 
Aen  ons'  backhuyfen  vergaepen, 
En  ons  niet  foo  veel  als  raepen 
Uy  t  het  voeder  en  de  miss  ? 
pi.  't  Isontallickwatteris 
Omdedagh  en  avond-uren 
Sonder  na-wee  uyt  te  duren , 

Spec- 

SS.  Koftea  die  ïtomaae  d.ciea  Ipreken,  fy  oadcrwefen  1  konen  tijd  vetfpillen  wet  ons  ovetvloedigh  vocdlel ;  StnzA 

Ons  op  haer  voorbeeld.  liuttrci  't  vele :  fonder  van  der  aerde  te  vliegen ! 
ts.  SoofuUenwvmet  redende  redelofefchepfclcntrach-  91.  De  middelen  om  den  tijd  met  vermaeck  en  einñ  doot 

ten  te  volgen.  'te  brengen,  zajn  «iet  te  berekenen. 
20.  En  waerom  fouden  wy  den  vluchti<jen,  ongewiflèn,  |' 
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Speckend'  allom  leer  en  vrucht 
Met  ontfpannende  genucht. 

92.  D'eerfte  kan  de  itramme  bochten 
Van  verfeten  knijen  verlochten  -y 
Wandelingh  van  dufend  treên 
Weckt  naer  noens  een  ilapend  been , 
En  verdeelt  den  Room  van  velen 
In  onendtelicker  deelen , 

Eer  hy  fich  tot  grover  Sopp 

In  de  dunfte  nauwten  propp', 
Daer  fich  't  vy er  voedt  van  de  tortfen 
Averechts  herdoopt  in  Cortfen , 
Corften  van  foo  taeyen  fleet 

In  mij  n  ad'ren ,  als  ghy  weet. 
93.  Komt'er  die,  met  fich  verlegen, 
Weerwerck  iöecken  by  de  wegen , 
Weerwoord,  feggick,  bydebuert, 
Kouters  die  de  tijd  ontfuert , 
Klapfters  die  hem  fich  te  Wagen 
Als  verbranden  turf  ontdragen  j 

94.  Laets'  ons  ten  gehoore  ftaen , 
En  min  feggen  als  verftaen  * 
Lichtelick  loopt  luye  reden 

Op  't  behael  van  fucht  of  Zeden , 
Vangedaente,  van  gemoed, 
Van  des  naeften  eer  of  bloed. 

9  5-.  Elck  een  wil  den  fpiegel  fwaeyen 
En  fijn  eigen  fcheel  ontdraeyen , 
Elck  een  vraeght  hem  naer  befcheed 
Van  een  anders  fwackfte  leed. 

Mog'lick  die  hem  recht  liet  hangen , 
Speurden  in  fijn'  eigen  wangen E  e  Sulcken 

ji.  Vooreerfthetvermaeckvande  Wandelingh  doet  den 
lichamc  goed :  Spreyende  het  voedlel ,  nu  in  de  mage  tot 
cenen  Room  vcrteeit,  in  fijne  gedeelten,  ende  belettende  , 
dat  het  fich  niet  onverteett  in  deenghdedet  adeten  ende  án- 

dete gangen  en  ftoppc  ,  daet  uyt  de  vlammen  fmokenvande 
Cortfe,  jaeCorfte,  die  inmygcmeenlickfoo  taey  om  flij- 
ten  valt. 

93.  Komen  ons  ledige  ptaeteisbefoeckeo;  die  haten  tijd    de  fijne  te  doen  foude  vinden. 

in  Coetfen  uyt  diagen ,  gelijck  men  d'aflihe  met  mii-wagess doet. 

94.  Laetfe  meet  t'onfent  brengen  dan  halen.  Lichtelick 
verklapt  men  fich  in  onnoodigen  praet ,  tot  achterdeel  van 

fijnen  even  naeften. SJ.  Yeder  een  bekroont  fich  meeft  met  eens  anders  «ebre- 
ken,  ende  keeit  van  fich  den  fpiegel  daet  in  hy  genoegh  met 
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S  ukken  vuyl  en  fulcken  fcheef , 
Dat  hy  fich  vergapen  bleef, 

En  beval  een  yeder  t'fijne. 
pö.  Lieve  Sterre ,  daer  ick  mijne» 

Mijn'ontelbaer'  feilen  hebb 
Tot  een'  af  te  fpinnen  webb , 
Hoev  ick  in  der  buercn  hoecken 

Geen  gehafpelt  werck  te  foecken  : 

pj.  Laet  ons'  oogen  inwaerts  lien : 
Die  fich  foo  veel  kan  gebien 
Saldedeughd,  de  Ruft,  de  Reden 
Dagelicks  wat  naerder  treden , 

En  verachten  't  vuyl  gebruyck 
Van  de  Franfche  led' ren  huyck, Die  der  Vrouwen  lichte  hielen 
Lichter  hollen  doet  op  wielen^ 
Wielen  die  haer  licht  geklapp 

Die  wel  eer  een'  natte  kapp , 
Een'  beflijcktenfchoenontfagen 
Lucht  en  droogh  ter  ftede  dragen , 
Dragen  daer  niet  door  en  koft 
Doe  de  Joffer  draven  moft. 
98.  Lucht  en  droogh  was  wel  verfonflen  j 
Wel  hem  die  het  eerft  begonnen , 
Eerft  het  reifend'rollebedd 

Op  fijn'  AiTen  heeft  gefet; 
5>P .  Maer  als  wy  het  fchockigh  vlieten , 
't  Schoon  gelend  gevaer  genieten , 
Van  het  over-Zeefch  gefleep 
In  't  beleid  van  toom  en  fweep , 
Sullen  wy  't  te  ilade  brengen  3 
Niet  om  't  korten ,  maer  om  't  lengen 
Van  des  levens  nauwen  tijd. 
ioo.  Sterre ,  daer  ghy  met  my  zijt, 

Daer 
96.  Maer  de  *:ijne  geven  myibo  veel  wercks,  dat  ick  my  I      98.  De  vond  van  de  Caroflèn  is  wel  ín  fich  felven  niet 

die  van  andere  nieten  behoeve  te  onderwinden.  j  quaed,  maer  wel  bedacht,  ende  eer  hebbede  hand. 
97.  Laet  ons  op  ons  felven  fien:  die  dat  op  fich  felven  kan  |       99.   Maer  ghy  en  ick  lullen  hem  befigen  tot  veilecgh  ,  en- 

verkrijgen,  lal  het  quaed  gebruyck  van  de  Carouen  leeren  !  de  niet  tot  kortinge  des  lijds. 

nuspri|lèn;  lier.de  dat  de  vrouwen  daer  door  te  Commeie- 1  100.  EndeJswy  foo  t'lamen  in  onfe  Coetfe  fullen  rijden, 
achtigerwerdtn,  die vooi defen  ten mirjilen  met  cjuaed  we-  falick  den  Sterten- wageaoiu den  Nowd-pool lijn'  gloiic niet 
dei  t'huys Weven.  |  benijden. 
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Daer  ons  twee  paer  wielen  dragen , 
Sal  de  grootfte  Sterre-wagen 
Die  om 't  Noorden  rent,  bymijn' 
Vroegh  noch  laet  benijbaer  zijn. 
10 1 .  In  die  ftilte  van  twee  menfchen , 

Vind  ick  't  uy  terft  mijner  wenfchen  > 
Mijner  tochten  lefte  wit, 
U,  eneenigheitsbefit. 
102.  Daer  in  fullenwy  de  dagen 
Die  wy  fien  en  die  wy  fagen , 
Die  wy  langhof  kort  muTchien 
t'Samen  hebben  t'overfien , 
Overfien  ten  wederzijden, 
En  verftrammen  foo  het  glijden , 
En  verlengen  foo  het  touw 
Van  der  uren  rapp  getouw. 
Die  foo  kan ,  kan  drijmael  leven : 
Maer  wien  is  het  foo  gegeven 
Dien  ghy  niet  gegeven  zijt , 
Hooghfte  gift  van  onfen  tijd  ? 
103.  Van  die  welluft  fonder  vleckcn 
Sullen  ons  getuygen  iïrecken , 
Welckeplaetfen?  welckeniet? 
Alle  die  den  Haegh  befiet : 
Hier  het  vochte,  daer  het  hooge , 
Hier  het  leege ,  daer  het  drooge , 

.    Nu  ghy  R  ij  fewij  cker  wey , 
Nu  ghy  Wateringer  kley , 
Nu  ghy  Naeldewijcker  graenen , 
Nu  ghy  gaeve  boecken-baenen , 
104.  Nughyeicken,  edel  blad, 
Daer  de  plantfter  onder  fat 

Does'  haer  t'midden  haerer  jeughde 
In  de  vierde  trouw  verheughde :     • 

Ee  2  IQ?-  Hier 

101.  Paet  fal  ¡ck  mij  a  hooghfte  begceten ,  U  end'eenig-  1  ende  verlengen.Datkan  men  met  Udoen;maet  met  wie  noch? 
heitbifitten.  103.  Soo  fullen\vy  alled«!choonegeweftcn  om  denKa* 

loi.  Daa  fullenwy  te  (amen  ons  voorleden  endetoeko-    ge  bewandelen, 
mende  leven  verhandelen ,  ende  alfoo  den  (bellen  tijd  fluyten  ¡      1  o+.  Oock  Yiohw  Jacoba  vsd  Eeyetcns  plantagie. 
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i  o  f.  Hier  ghy,  mem  op  mem  van  fond. 
Ginder  ghy,  mijn  liever  ftrand, 
Enge,  ruyme,  foete,  íilte, 
Ruchtige ,  gerufte  ílilte , 
En  ghy  endeloofe  plas 
Van  koel  en  gefmolten  glas  j 
Alie  fullen  tuygen  wefen , 

Tuygen  van  't  volmaecktfte  vveíen Dat  de  miltfte  Sterre  kan 
Gunnen ,  Sterre ,  vrouw  en  man. 

ioö.  Lijdtghy  (en  ghy  fult  het  lijden» 
Want  de  Reden  aller  zijden 

Spoor  en  breidel  van  uw'  lucht 
Lijdt  wel  dat  ick  mijn  genucht 

In  de  fmalfte  riemen  fnipper'; 
Lijdt  ghy  dat  ick,  vracht  en  Schipper  9 
Als  der  menfchen  Beftevaer 

Met  fijn'  ribben  noch  tegaer , 
Sonder  been  van  fijn  gebeente , 
Heer  alleen ,  alleen  gemeente , 

D'enckehT  eenigheit  geniet' , 
Diem'  onvriendelick  verbiedt , 
Dien  de  Sinnen  niet  en  hollen 
Dorr  van  hitte ,  niet  en  ilollen , 
Dood  van  koude  flijmigheit , 
Maerin  middelmatigheic 

1 07.  Tuflchen  't  mal  en  't  vroede  dolen  1 
Dolen  fal  ick ,  en  mijn'  fclen 
Slepen  door  't  verborgen  gras 
Daer  dat  jaer  geen  fooi  en  was : 
Of,  geftegen  op  de  lenden 
Van  een  vriendelick,  berend ,  en Dertelj 

105.  Oock  de  gïfwollen  Zee-duynen,als  witte  memmen ;    door  te  vochtige  heiflènen  ,  raaer  niet  aen  des  genen  die 
hetftrandendedeZee.  niiddehnotigh  getempert  zijn. 

10S.  Gedooghtghy,  (ende  ghy  zijt  Too  redeück,  datghr  ;  107.  Seofnlkkmy  te  voet  gaen  vermeiden  door  eenfame 
't  gcdoogen  tbltj  dat  ick  mijn  veimacck  lbo  naewfoeckeals  ;  paden-;  ofegcfeten  op  eeo  goedaetdigh ,  afgetecht,  vtolick, 
ickkán,  dat  ick  Ibintijds  gantfeh  alleen  gae  wandelen,  ende  '  ci:de  nochtans  gehooifaem  l>eetd;dat  my  noch  ongeruit  noch 
lbo  alleen  als  Adam  ,  eer  hem  Eva  uy  t  li]tie  ribben  bygefcha-  dioomigh  make  ,  (al  :ck  't  op  het  íóeiíte  eude  ongedwonge- 
penv.-as-,  een  vetmaeck  dot  men  wel  behoort  te  verbieden  ile  onderhouden  dat  ickkan. 
aci:  uytfinnige  ,  do.or  te  diooge  ,  oft  aen  dweege  menfehea  i 
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Dertel,  engehoorfaemRos, 

Dat  my  mijn'  gedachten  los 
In  fijn'  fedigheden  laete, 
In  fijn'  vrolickheitontlaete, 
Daerfe  fich  te  vaíl  op  een 
Stremmen  mochten  en  vertreên  j 
Sal  ick  mijne  befigheden  x«/o»  ? 

Deelen  in  de  foetfte  leden  ^"i( 
Diemyluft,  oftluftenval  *!***& 
TTamen ,  doen  bevroeden  lal :  ^v*  *>©>> 

Regel  fal ,  geen  regel ,  wefen :  ^yí/J!' 108.  Somtijd ts  fal  ick  opwaerts  lefen ,  £¡£jud. 
En  verliefen  my  in'tvack  ccn.1.14.. 
Van  Gods  tweede  werck  •,  in  't  dack 

Van  fijn 's  anderdaeghs  getimmer, 
En  door  henen  't  blauw  gefchimmer 
Datm'  in  foo  veel  fchellen  fnijdt , 
Stijgen  boven  allen  tijdt, 
En  befien  in  mijn  beiïnnen 

't  Onuytiprekelick  beginnen 
Onbegrijpelick  beien  dt 
Met  een  buyten  fonder  end. 
1  op.  Schielick  fal  mijn  aendacht  vallen 

Tot  in  't  onderpunt  van  allen , 
Tot  in  't  onverdeelbaer  Yet 
Daer  heen  alle  fwaerte  fchiet , 
Daer  heen  alle  vlackten  buygen , 

Door  't  onwederilaene  fuygen Dat  men  avrechts,  vallen ,  noemt. 

1 10.  Trap  ick  door  het  klein  gebloemt 
Dat  ick  tufTchen  gras  en  varen 
Ongekoeftert  fievergaeren  5 
Trots  het  konftige  geweld 

Daer  men  't  in  den  tuyn  mé  quelt : 
E  e  3  Voel 

lot.  Somwijlen  Tal  ick  mijne  gedachten  voeren  boven  I  ken  weidt,  alle  vlack  naei  buyght,  fulcks  menby  va!/ck 
alle  devcriiadc  bemellche  tingen  ,  tot  inden  hoogen,  on-    gebtuyck  vallen  heet. 

endigen,  or.bei-  i  jpelit  ken  Hemel.  11°.  Uyt  Eloemkens,  Muggen,  Mieten  ende  Sictenfal 
109.  Flux   íullen   mijne  gepeintèn  dalen  tot  in  't  mid-  j  ick  my  kflèn  trecken.  Want  der  fchepfelen  tot  noch  toe  on- 

del-pun£tvan  den  Aerd-kloot,  daeialle  fwaemaer  gettoc- 1  geliene  deelen  zijn  nu  bekent  geworden,  dooihulpe  vanos- 
I  lêkoitevergroor-brillen. 
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Voel  ick  Muggen ,  vind  ick  Mieren , 
Sic  ick  ongeliene  Sieren , 
En  al  wat  men  meer  veracht ; 
Uy  t  des  eens  bekende  macht 
Anders  nu  bekende  deelen 

Die  fich  ons  gelicht  ontftelen  j 
Maer  geluckigh  zij  n  geiöcht , 

$?#£  EnterkennüTegebrocht: 
ur  t*m  uu        .  Door  't  beklap  van  ftomme  slaièn  -, 
ui  sen.  Allom lal ïckmyuy talen, 
^'  s°'  Allom  fuygen  mijns  gemoeds 

Lellen ,  beteringh  en  toets. 

in.  't  Schraele  meel  dat  \vy  vertreden , 
Dat  \vy  met  de  voeten  kneden , 
Sal  mijn  inlicht  niet  ontgaen  : 

't  Zijn  geiteenten  daer  \vy  ftaen , 
Sterre,  't  zijndoorluchtekluyten, 
Dobbel  waerdigh  op  te  fluy  ten 

By  't  befweetfte  poppe-goed 
Van  der  mcnfchen  mal  gewroet. 
ii2.  Maer  men  kanfe  nau  beoogen  : 
113.  Wel  toch ,  oogen ,  liet  om  hoogh ,  en 

Twijnt  de  draeden  van  uw'  kracht Door  de  fl oerilen  van  den  nacht , 
Door  de  lbo  gevoeghde  ringen 
Dat  ly  van  genoegen  fingen , 

't  Schijnt  de  Sonne  blaeckt  op  't  llrand , 
't  Krielter  van  Chryltallen  land , 
Sand  van  vyer ,  en  elck  een'  llerre : 
114.  Maer  men  ooghlte  van  foo  verre 
Dat  de  fchoonfte  (\vie  feidt  neen , 

Wie  heeft  op  de  Son  gere'en Om 

in.  Hetdorre  fanden  lal  ick  niet  onbefien  laten.  Want  1  gingen  een'foete  overeenftemminge  maken)  tot  in  devane 
dooi  die  brillen  bevindt  men  dat  elck  greimjen als  een  gtof  Serien:  daer  vindt  ghy  een'glinfteringh  ,  gelijckmen  in  het 
geiteenteis,  waerdiger  dan  de  gene  die  de  menfclicn  met  de  land  van  den  oever  doet ,  daerdeSonneopfchijnt ; 
meefte  moeyte  bekomen.  114.  Ende  mogelick  gebeurt  het,  door  de  groóte  verheit, 

ir;.  Maei ,  feggen  de  luyden ,  men  kan  dat  by  der  ooge  (wie  heefter  lbo  naei  by  geweeft  dat  hy  't  wedeilegge  ?)  dat  de niet  mereken.  ichoonlie  ende  luellte  der  Stenen  by  ons  vooi  eene  der  ge- 

113.  lek  antwoorde  :  Siet  des  nachts  fcherpelick  opwaerts  ringhfte  werdt  jekeutt :  foud  't  daerom  waer  zijn  i 
dooi  de  Planeet-hemelen  (die  men  feght  dat  in  haie  bewe- 
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Om  de  fchoonfte  t'onderfcheyen  ?) 
Dat  de  fnelfte  van  de  reyen 

Van  foo  verr'  om  laegh  mifichien 
Voor  de  flauwite  werdc  gefien : 
Moetfe  dan  de  flauwfte  wefen  ? 

115.  Hanght  het  fchoone  fchrift  aen  't  lefen , 
't  Socte  fingen  aen  mijnoor, 
Die  het  licht  voor  onfoet  hoor , 

Daer  my  't  onfoet  ftaet  te  wijten  ? 
116.  Maer  nu  dancken  wy  den  tijdt ,  en 
Die  den  tijd  de  gave  gunt : 
Wy  verdeden  tot  een  punt ; 

Wy  ontkennen  groot'  en  kleinte 
Die  de  dolende  gemeinte 

*t  Schepfel  by  der  oogh  toe  dicht  j 
1 1 7.  Wy  gevoelen  by  't  geficht  > 
Wy  doorwandelen  de  gronden 

Van  een'  wereld ,  niew  gevonden 
Voor  een'  vijfde  vierendeel : 
118.  Weinigh  heeten  wy  foo  veel , 

Dat  wy  't  meefte  weinigh  heeten , 
119.  Stede-poorten  zijn  maer  fpleten3 
Spleten ,  poorten  Tonder  maet ; 

120.  Dufend  mijlen  in  een' graed: 
121.  En  waer  fullen  wy  belenden  ? 
Alle  maet  is  fon  der  enden , 
Alle  minder,  by  verfin, 
Deelbaer  in  een  eewigh  min , 
En  het  minfte  gaet  im  deelen. 

Sterre ,  't  magh  u  wel  vervelen  s 
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Maer 

lir.  Hanghthetftaeyvanetngefchtift ,  ofte  het  foet  van 
een  gefangh  aen  een  me^elick  gebukigh  oogh  oft  oore  5 

116.  Emmers  door  jekherpfinnigevonoen  von  de  voorn: 
Glalen  doerkmypen  wy  al  het  eeringhlte ;  bewijfende  dat 

het  gene  men  rot  noch  toe  gtoot  ot'  klein  genoemt  heeft ,  in dei  daet  ende  by  fich  felvcn  noch  groot  noch  klein  en  is , 
117.  Ende  onderfcheiden  ailes  by  onfeoogen,  alsof  wy 

't  met  handen  talten;  wandelen  dooreene  tot  noch  toe  onbe- 
kende wereld  van  kleine  fchepfelen ,  als  oft  het  een  niew  ont- 

deckt  gedeelte  van  den  Aerdbodem  v.aere. 
118.  Het  gene  tot  no«.h  toe  voor  klein  ende  weinigh  is 

aengeiien  >  feggen  wy  foo  groot  te  v  jn ,  dat  het  gene  to  t  noch 

toevoorgtoot  ende  veel  is  gehouden  ,  klein  ende  weinigh 

daer  by  is  te  noemen . 
119.  Eyvoorbeeld,  Een'  Stads  pooite ,  foo  wy  fe  nu  fien  , 

is  maer  een'  fplete ,  by  een'  fplete  door  het  vergroot  glas 
gelien  ,  die  fich  als  een  onmatige  Pootte  verthoont. 

110.  Ende  als  men  met  fulcke  brillen  cenen  van  de  3 «o 

graden  helagh  ,  men  (ouder  ruymte  in  vinden  wel  voonooo 
mijlen  in  plaers  van  rj. 

r2t.  Hoe  onendelickisdat  bedencken ,  daer  het  minfte 

altoos  noch  dcelbaei  is  in  minder '.  mijne  aendaoht  lierthet 
tot  God  IQ» 
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Maer  't  vervo  ert  my  boven  Maen , 
Boven  Son  en  hooger  aen. 
12  2.  Voel  ick  my  te  hoogh  ontvoeren ¡ 

En  mijn'aendacht  foo  ontroeren 
Dat  't  vermaecken  my  vermoe'  j 
'k  Sack  wat  leeger  naer  my  toe : 
123.  Met  den  Hemel  gae  ick  fpreken  j 
Met  der  Wokken  winter-deken , 
Met  den  Bruygom  in  de  lucht  j 
Al  haer  heilige  gerucht 
Datfichongehoort,  terooren 
Aller  volckeren  doet  hooren , 

Sal  ick  gierigh  gade  flaen  ■, 
Uyt  des  eenen  daghs  vermaen 
Tot  den  and'ren ,  fal  ick  leeren 
't  Waerdigh  melden  fijner  eeren Die  den  weteloofen  wett 

Aen  de  trouwe  fijner  Wett. 

124.  Wed'rom  falickmyontfincken 
Uyt  het  aller  hooghfte  blincken 
Tot  in  't  midden  van  de  locht , 
En  daer  't  vrolicke  gedrocht , 
Burgery  van  hoogen  ftamme , 
Nu  fij n  gave ,  nu  lij n  ftramrae , 
Nu  fijn  icherpe ,  nufijnholl, 
Nu  fij  n  enckel ,  nu  fij  n  voll , 

Nu  fijn'  allerley  geluyten 
Hem  ten  dancke  hooren  fluyten 
Die  het  veer  en  voedfel  geeft. 

1 2  f.  (Is  't  gedrocht  wel  foo  beleeft 
Dat  hy  't  voedfel ,  en  de  veeren , 
En  dereden  en  't  beheeren 
Aller  veer  en  voedfel  gaf? } 

116.  Een' verdiepingh  laeger  af 

izt.  Bevind  ickendetkk  dat  dat  diepe  infícht  ende  be- 
dtneken  my  vervele ,  ick  dael  wat  nederwaens. 

u¡.  Ick  gae  bedencken  de  deftige  gettalteniflè  des  He- 
mels, der  wokken,  eade  inlbnderheit  der  Sonne  ,  die,  als 

de  Prophete  feght ,  als  een  Bruydegotn  nvt  fijne  kamer  komt, 

dewijle  de  Hemelen  een'  Tale  fpreken  die  alle  vokken  vet 
ftaen  ,  ende  ick  leete ,  uyt  het  vermaen  des  cenen  daghs  tot 
4eo  anderen  ,  de  eeie  verbreiden  van  God  alnjachtigb  ,  die 

Vind desonverftandigen  verfland  aen  fijn'  getrouwe  Wet  fcherpt. 
1 ;+.  Noch  wat  laeger  daelende  fal  ick  my  vermeiden  on- 
der het  vetfeheiden  geichal  dertogekn,  ter  eete  van  haren 

Schepper  fingende. 
1 2  ƒ.  Is  de  meniïh  wel  foo  danckbaer  die  dit  alles  beheert? 
11S.  Noch  laegei  vind  ick  de  viervoetige  dieren,  endelter 

van  haer  mec:g:thande  goede  dingen  ,  daer  fy  ons  in  over- 
treffen. 
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Vind  ick  d'onderfte  gebueren , 
Die  haer  kleedingh  noy  t  verdueren , 
Noy t  en  wiflèlen  van  bont 

Daer  mens'  eens  gedeckt  in  vond. 
Leer  ick  niets  van  haer  bedrijven  ? 
Hondert  leflèn  die  beklijven : 
Vré,  genoegen,  ftilte,  ruft, 
Weelde,  rrraerbepaeldenluft, 
On-forgh  tegen  flus  of  mergen , 
Korten  haet  op  lange  tergen , 

Wenfch  noch  vrees ,  d'onnutte  pijn , 
Daer  wy  koft'lick  mal  mézijn. 
127.  Iflèr meer?  meer fonderpaelen: 
Oh !  den  Ooghft  is  dkk  te  haelen ,         #  Matth.j.  J7. 
Maer  de  werck-man  itaet  'er  dun 

Hoe  veel  dien  ick  't  niet  en  gun 
Treedt'er  langhs  die  rij cke  paden 
Of  fy  door  de  doornen  traden , 
In  bekommeringh  van  veer, 
Om  gewin,  omwraeck,  om  eer, 
Om  gewin  ten  overvloede  > 
Over  wraeck  van  wrevelmoede  j 
Over  eer  van  over-eer , 

*t  Joockfel  van  geftadigh  meer, 
Zeilen ,  meer  dan  't  Schip  kan  voeren. 
128.  't  Heilige  leght  voor  de  boeren, 
En  men  trapter  over  heen. 
Maer  ick  raep  wat  voor  ons  tween , 

Sterr',  en  altijd  fal  ick  weeren 
Met  de  le'ge  hand  te  keeren 
Uyt  Gods  acker ,  altijd  wat 
Gad'ren  dat  ick  niet  en  had. 

129.  En  gedoogen 't  le'ge  vrienden 
Die  my  op  den  dool-wegh  vinden , 

Ff  En 

117.  Noch  ¡Itei  veel  meer  af  te  haelen :  maer  men  ver- 1  voot  ons  beiden  af  t'buys  Cen  te  brengen, 
fuymt  het ,  ende  de  roeefle  luyden  treden  daer  door  henen  ;  1 1».  Is  't  dat  my  oock  in  die  eenige  wandelingh  ledige  Juy- 
beíigh  ende  oierladen  met  haere  nienfchelicke  bekommerin- !  den  ontmoetende  ongemoeyt  willen  laeten  (want  daer  en  is 

gen,  van  geld,  van  eergierigheit ,  van  wraeck  en  diergelijcke. '  niet  quellickers  noch  gevoelickers ,  dan  in  lijn'gefochte  ee- 
ns. Ondeituflchen  light  alle  die  koííelickheit  alleen  nigheitgeftoorr  te  werden)  foo  dat  ick  mijne  gedachten  bj 

onder  dei  landluyden  voeten  ;  maer  ick  faldcx  airóos  yet    den  anderen  vergaderen  moge. 
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En  ontflaen  fy  mijn  ontmoet 

Met  een'  wenfch  en  met  een'  groet , 
(Die  fich  by  der  nacht  vervaeren 
Tuflchen  trouweloofe  baeren 

Aen  een'  klippe  voelt  om  hoogh , 
Die  een  gloeyend  exteroogh 
Tegenskey  of  lantén  ftoot,  en 
Staet  íbo  bitter  niet  verfchoten , 
Als  een  eenigh  man ,  beknelt 

Van  een'  aenfpraeck  die  hem  quelt_) 
Doogen  't  vrienden  uy  t  medoogen 
Die  my  neffens  my  beoogen  , 
En  niet  neffens  my  als  my , 
DaticV,  aller  aenftootvry, 

Mijn'  gegaerde  bloemen-ftelen 
Tot  een  tuyltjen  magh  verheelen , 

i  go.  't  Garen  ('al ,  grof  onder  fijn  , 
Van  mijn' eigen  twijninghzijn  : 
Garen  van  gevlochten  woorden , 
Die  u  ,  Sterr ,  wel  eer  bekoorden , 
En  bevielen  my  om  u ; 
Vlechten,  hoe?  alsdefenu. 
Sulcke  reepen  lal  ick  leggen 
Om  mijn  binnens-mondfchefeggen , 
Om  den  beflem  ibnder  band 

Van  mijn  weyende  verftand. 

ijl.  'k  Wil  wel  lijden  dat  fy  den  eken  j 
Die  my  lacchende  bewencken , 

Siet ,  men  merekt  het  aen  't  gelicht , 
Of  hy  mijmert,  of  hy  dicht. 
Laet  my  mijmeren  en  dichten ; 

Mog'lick  wat  ghy  van  gewicht  en Onverdoemder  ftoffe  vindt 

In  de  munt  van  mijn  bewint. 

Mog'lick  of  de  nijd  fal  lijden 
Dat  fich ,  verr  van  defe  tijden , 

(Men 

f  30.  Ick  falie  in  Dicht  vetknoopen,  ende  als  bekuypen. 

131.  Ick  magh  wel  lijden,  dat  men  my  dan  voor  een' 
dichtei  aenfie.  Want  mogelick  lult  ghy  eenigen  fmaeck  in 

mijne wereken  vinden;  oft  oock  denaekomelingen;  ende 
prijfendat  ickgettacht  hebbc  yet  ongemeens  vooi  te  bien- 

gen. 
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("Men  beleeft  die  gunilen  niet) 
Yemand  half  genoeght  geliet , 
Half  gedwongen  vond  te  ièggen , 
Waer  raagh  nu  die  Dichter  leggen , 

Die  foo  noo  't  vertreden  pad 
Van  't  gemeen  gerijm  betrad, 
Die  foo  walghde  van  de  voorden 

Die  men  maer  in  't  oor  en  hoorden 
Van  het  flauw  en  lauw  geluyt 

Van  een'  al  te  gladden  fluyt  ? 
132.  Sterr',  onfchuldight mijn  yenneten , 
ék  Ben  onfoenelick  gebeten 

Tegen  't  lamme  laffe  lijm 
Van  den  dagelickfen  Rijm  > 
En  beftae  het  leed  te  wreken. 

133.  Rijmen  is  wat  meer  dan  fpreken, 
Spreken  min  dan  feggen ,  vry , 
Dichten  ftaet  voor  alle  dry. 
Maer  daer  meenter'  wit  te  raecken , 
E  n  fy  feggen  of  fy  ipraecken , 
.  En  haer  dichten  is  gefey  t. 
134.  Hoofden  verre  van  befcheit , 

't  Oude  woord  kan  't  wederleggen , 
't  Ifler  niet  te  doen  met  feggen , 
Keur  van  woorden ,  pit  van  iln , 
Drijmael  dobbel  binnen  in  3 
Wat  of  fchael  of  fchel  beloven , 
Heldre  tael  en  on  beiloven , 

Spraeck  van  huyden ,  toon  van  ftraet , 
Mannen  meeningh,  vrouwen  praet , 
Klaere  letter ,  duyfter  dencken , 
Min  dan  heríTenen  kan  krencken , 

Meer  dan  herffënen  ontoom' , 

't  Rijm  voorwind ,  't  gerijmd'  in  ftroom  ■, 
Ff  2  135. 
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V'iacet  ¡l>- 

Tttus  ac  vu 

Xec  verbu  net 
tcbuitwft;  HÍ- 

,  (i  quedpe-f 

eert» 

Dtfitn  fir><iti- m  ferr>¡o  rr.e- 
lm.  Hor.  1. Seim.  4.. 

Sulc- 

^•n/jfiif/l 
pitra  verfum 

perfcrièere 

verbis.  Hor.  1. 

Serm.  4. 

—  ncque  enim 

ccuclndere 
verfum Dixeris  tffe 

fitit,necfiquis 

fcribat  Hti  nu Ser  moni  pro- 

fiera ,  f  nres 
l'tmcejfc  Pee- 

tam. Ib. 
Vehemtm  ¿r 

¡iquidm  purt- 

qite  fimülimtis 
amni.  Hor.  2. 

ep.  z. 13:.  Inderdaed,  kk  hare  de  laffigheit  van  de  gemeene  !  bracht  te  hebben  ,  ais  íy  yet  gedicht  hebben,  dat  pas  voot 

Jichiery  ,  endepooge'rtegensin  tegaen.  (preken,  oft  voor  een  gemeen  leggen  magh  uytgaen. 
133.  Vieroappen  teilick  van  onderen  op.  Spreken,  (êg-  .  134.  Maer  daer  werdt  wat  meer  vereifcht  tot  een  vol- 

gen ,  rijmen  en  dichten.  Dele  en  ondeilcheidende  gemeene  maeckt  Gedicht  ,  nacmcmlick  de  eigenfehnppen  die  hiei 
Dickcrsniet.  Soo  meeaen  fy  wat  volkomens  te  wege  ge- 1  volgen. 



Vir  bonui  e> 

prudeni  verfkf 

rtprchtndct  in. trtes , 

Cnlpabit  duros, 
Kcc  fa'iicjl 
pntchra  ejjè 

poimjtj  ,  dul. 
cm  fnntc. 
Hor.  de  Art. 
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1 3  5.  Sulcke  zijn  haer'  eigenfchappen 
Die  ick  foeckc  t'onderftappen  } 
Soecke,  Sterre,  maer  van  wijds : 
U  ontftappen  fy  van  bijds  > 

Ghy  door  tafts'  als  fijne  webben 
Die  men  in  't  gevoel  moet  hebben ; 
Ghydoor-fmaecktfe,  ghy  bevroedt 

Wat  het  Sout  in  't  Suycker  doet. 
Gulde  middel  maet  van  koken ! 
Honich  in  Afijn  gebroken , 
En  dat ,  hoe  ?  dat  fnelle  fcherp  ? 
Neen>  dat  ampère,  datferp. 
136.  Ghy  gevoeltde  dichte  feilen 
Daers'  haer'  ftreken  in  verzeilen 
Dien  geen  Reden ,  maer  geweld 

In  't  gerucht  van  dichten  itelt. 
Tweederhande  die  wy  weten 
Op  den  anderen  gebeten 
Tergen  meelt  uw  taev  reduit : 
Beide  gaen  van  fchuld  in  fchuld : 
137.  Defe  ftelt  fij  n  hooge  luy fter 
In  het  fwartfte  van  den  duy  lier  -3 
Cijffert  al  dat  leesbaer  was , 

Of  men  't  in  een'  doolhof  las , 
Schuyltfich  in  vuyl  warre-gaeren , 

Soeckt ,  en  fchroomt  ilch  t'openbaeren , 
Deckt lijn' kernen  meteen'  fchell 
Die  den  hardlten  tand  ontftell' ; 

1 3 8.  Wiegeluft  ilch  t'overbijten , Wie  foeckt  pitten  door  dat  fplijten  , 
Die  men  duchten  magh  en  moet 
Of  fy  bitter  zijn  of  foet  ? 

1 39.  'k  Eifch  een  fmaeckelick  vermaecken  j 
En  verfuft  men  my  met  kraecken  ? 

'kGae 

1 .:,'.  Dat  zijndedeugJiden  van  de  oprechte  dicht-Kacft,  oft  hy  in  CiifFer  fchieve;  fchijnende  geleien  ende  D¡et  vei- 
daenck  van  verre  c-cr  uachte;  maer  die  ghy  van  r.acr  by  ftaen  ie  willen  zijn. 

begiijpr;  verftaende  te  recht,  hne  het  krachn'ge  ende 't  aen-         13S.  Ende  wie  magh  de  pijne  van  door  durftere  woorden 
•enaeme  t'famen  een  volmaccttt  Gedicht  moeten  uytmaken.  henen  te  (becken  ,  dat  mogelick  gevor.den  zijnde  der  moeyte 

136.  Ghywcctboe  onrcdeück  fommige  quaede  Rijmers  onwaeid  ghlt  wefènlal  ? 
in  de  gunft  van  de  wereld  zijn,  ende  d;e  tweederhande.  139.  Moet  ick  een  Gedicht  met  aibeidlefen  ,  daerkkmy 

137.  d'Eerfte  proackl  met  een'  gclbthte  duyfterheit,  als   inlbecke  te  verheugen! 

iumitu 

c:t  cü!{a]ug/t, 
Stnkidum  vi- 
'-.  ::¡¿-c.Hor. 

,  <¡tut '..•,  ín- 

.•í/.'r  ■:  naluit 

yttltgmntur. SchaL   . 

JJCICI. 
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'k  Gae  te  gaft  op  Tongh  en  Moft  j 
Moet  ick  lweeten  om  den  koft  ? 

1 40.  d' Ander ,  op  den  kam  gefchoren , 
Staet  gelijck  hy  werd'  geboren , Sonder  krull  en  fonder  kleet  i 

'k  Weet  ten  eerften  wat  hy  weet , 

'k  Woel  hem  nergens  in  mijn' tanden. 
Die  m y  nood'  op  Melck  in  manden ,  sca*mtn  ¡+ 
Sond  my  niet  foo  onverfaedt  '""  ""™*f- 

Van  fijn'  tafel  op  fijn'  ltraet :  9<«-  hoi.  2. 
Wie  magh  Oly  in  lauw  water  ? 
141 .  Langh- verflagen-wij n-verlaeter, 
'k  Mis  al  waer  ick  hier  om  kom , 

En  noch  wil  mijn'  maegh  rondom. 
Wat  een  vriendelick  vermaecken , 
Daer  de  Feeft  begint  van  braecken  ! 

Foey  van  al  't  geladde  mail  j 
Vett  en  foet  onfteeckt  mijn'  Gall. 
142.  Sterr',  hoenauwis'thiertepaflen5 
En  hoe  iiilt  ghy  my  verraden  , 

Die  mijn'  onmacht  in  een'  wett Van  foo  kiefen  keur  befett ! 

142.  Maerickwettj  enlaetièfniiden  ■•""rM'« 
Die  mijn  wetten  willen  lijden:  um,,^,^ 

Kreupels  wij  fen  wel  een'  tré  5T  JsS 
Die  noy t  kreupel  naer  en  dé }  '*•*■ 
Schorre  kelen  *  leeren  fingen :  *  </«««. 
En  uw'  goedheitfalu  dwingen 
Waer  mijn  eigen  ongevall 

In  mijn  eigen  boete  vall'. 
144.  Sal  ick  d'eerfte  meeiler  weien 
Die  fich  lam  en  ongenefen  ( 
Voor  den  fiecken  hebb'  verthoont? 
Die  ter  hooger  heide  woont 

Ff  3  Kan 
140.  De  tweede  daer  tegen  komt  heel  effenen  flecht  uyt; 

endedoot  lïjne  lafngheit  weidt  hem  mijn  fmaeck  nauw  licks 
gcwier. 

141.  Laffe  dichter ;  ick  walge  van  uwenlauwen  gladden 
Rijm  ;  ende  uwe  foetigheit  vergramtmy. 

142.  Maerghy,  Sterre,  lult  my  met  reden  uyt  mijn'  ei- 
gen regelen  vcioordeelen. 

14.3.  Doch  ten  minften  in  mijn' plompigheit  dien  ick  voor 
eenenlliip  fteenaen  andere:  ende  de  meefters  en  zijn  altoos 

degauwfte  niet  in  't  uytvoeren  van  de  konfteB  die  fy  voort 
leeren. 

144.  Een  kreupel  Doitor  kan  evenwel  dieniligh  wefen ,  en 
de  V  ¿«bakens  zijn  item  en  dienltigh. 
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Kan  ter  Zee  den  Stierman  ftieren : 

Ja  de  ftomme  ftaende  vieren , 

Rechten  hem  fijn'  loop  van  ftrand : 
14. ¿.  Neemt  my  voor  een' houte  hand 
Die  den  reiier  op  een'  kruys-wegh 
't  Kortfte  toepad  naer  fijn  huys  fegh'  ■, 
Neemt  mijn'  feilen  voor  een  wrack  , 
Dat  een  ander  mijd'  op  't  vlack ; 
Feilen  is  oock  onderwijlen , 
En  noch  is  hy  wat  te  prijfen 

Die figh  als  een' lege tonn 
Voor  een  baeck  ten  beften  gonn'. 
1 46.  Maer  wat  aerde  fal  my  draegen 

Brenghickt/huysdatubehaegh' ,  en 
U  in  oogh  en  oor  gevall'  ? 
Lieve  lefer ,  een'  voor  all } 
All'  om  een'  kond  ick  verachten  -, 
Maer  iy  hebben  't  niet  te  wachten ; 
All' omeene  fullenmijn', 
Alle  mijnsgefinden  zijn: 

'k  Houw'  my  alle  proef  te  boven 
In  uw  lijden ,  in  uw  loven 
Alle  proevers:  en  wat  meer? 

14.7.  'kMaghwelfwellenopeen'eer 
Die  ick  my  niet  toe  en  mete , 
En  maer  Polla  danck  en  wete ; 

Daer  haer"  vijlen  over  gaen 
Sal  ick  tegen  't  roeften  ftaen , 
Tegen  't  fp  ij  ten,  tegen 't  nijden , 
Tegen  't  fuer  van  alle  tijden , 
En  men  fal  my  fien  naer  my , 

Daer  ghy  Ick  werdt ,  en  ick  Wy. 
148.  Maer  der  Sterren  welgevallen 
Magh  my  ongeftadigh  vallen Meer 

;+S-  Sco  kin  ick  als  een  houten  weghwiiür,  als  een  fchip-  u  gevidr  ende  verholpen  fullen  werden  ,  als  die  van  Lucamu 

wiack  op  een' plaet ,  vooreen'  waerfckouwimh  dieneu:  Jae  van  Ptlia  ¿tagmnriu,  lijn  wijf,  wierden.  Doordat  behulp 
eenBo.i-bikenismaereen'k^i^eTonne.  fulkn  mijne  wereken  het  verroeiten  ende  verfueren  van  den 

]+<;.   Maei  hoe  heugelick fal  inv  daer  tegen  wefen  ,  (oo  u    tijdonrgaen. 
mijn  werek  bevalt-  Naer  uw-.-n  lof  lal  ick  aller  leferen  be  t+3.  Soo  my  nu quaed  ,  windagh,  of  regenachtigh  \ve- 

1  ht'.n  :  hoewel  ick  geloove  dat  elck  fal  willen    der  de  wandelingh  buytcn  beiett  ,  heb  ick  binnens  huys  een' 

gj'cd  •.  inden  't  gcenc  chy  niet  en  veracht.  1  ander  wandelingh  te  doen. 
1  +7 .  Soc  dciv  ick  ftoffen  1  dooi  dien  mijn'  Gedichten  door « 
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Meer  dan  ghy  ,  mijn'  even  Sterr  j 
Mog'lick  of  fich  't  weer  verwerr' , 
Mog'lick  my  uyt  Boss  en  weyen 
Kom'  te  fuchtenof  tefchreyen  , 
Ander' weyen,  ander  Boss 
Kan  ick  rijden  fonder  ross : 

149.  'k  Weet  een  Boss  van  witte  blad'ren , 
Voll  van  ad'ren ,  fwerte  ad'ren , 
Ad'ren  voll  van  't  befte  bloed 
Daer  fich  hert  en  hoofd  af  voed'. 

'k  Weet  een  Boss  uyt  alle  winden  > 
Over  Eicken ,  over  Linden  j 

O  mijn  befte  wandel-pad , 
0  mijn  Boss  van  Boecken-blad  Í 

1  f  o.  Sterre,  ben  ick  t'huys  te  ibecken , 
Soeckt  my  in  de  Boeck-wey-hoecken : 

Magh  ick  weyen,  dat'sdewey 
Daer  ick  liefft  van  allen  wey. 

151.  Maer  en  laet'er  my  niet  foecken  j 
Ben  ick  uyt,  dat'sinmijn'Boecken> 
En  't  en  is  geen  valfch  beduyt, 
Daer  in ,  ben  ick  allom  uyt. 

152.  Heet  ick  t'huys ,  laet  boden  fweeren  , 
Menighte  van  groóte  Heeren 
Staen  hem  om  en  om  ter  tael  > 

Heeren  all  ?  jae  t'eenemael  > 
Heeren ,  die  geen'  Heer  en  kennen  -, Heeren ,  die  fich  niet  en  wennen 
Heeren  flauwer  aen  te  gaen 
Dan  den  armen  op  de  baen  ; 
Heeren  onverzaeghde  helden , 
Die  het  lief  en 't  leede  melden, 
Sonder  bliek  en  fonder  blos, 

In  de  Steden  als  in  't  Boss. 
ifa  Sy 

14.9.  Onder  mijne  Eoecken. 
150.  Daer  meet  inen  my  binnens  hu7s  foecken,  als  in 

mijn  aeugenaonile  tijd-verdrijf. 
iji.  Doch  laet  liever  fezgen,   wanneer  ick  dac:  ben, 

dat  ick  uyt  ben.  Wjnti  indeidaed,  zijnde  in  de  Boecken,  1  fchoonen, 

houde  ick  my  nyt  en  verre  van  alle  andere  befaheif. 

ij-i.  Jae  mijn  volck  mogen  'egc-.n,  dat  ick  nel  a 
Heeren  te  fpreken  hebbe :  Want  Boecken  zijn  Vl        : 
die  elck  het  lijae  derven  feggen,  londergroot  oft  tye»Te*et- 
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173.  Sygetuygen  dat  iy  weten 
Die  't  my  ibo  ter  deur  uy  t  heeten , 
't  Al  te  droevigen  ontruft 
Van  mijn'  fteels  gewijfen  luit. 
1 74,.  Kort  mijn'  lange  buy ten-uren  , 
Kortfe  die  ick  in  mijn'  muren 
Voedfel,  vaeck ,  vermaeck ,  verdriet 

Schuldigh  blijv }  hoe  nae  is  't  niet 
Daer  mijn'  vrij  heit  ftaet  op  maecke ! 
1  f  5.  En ,  wanneers'er  aen  geraecke , 
Denckt  hoe  fl  ick  ick  naer  een'  beet 
Die  mijn  honger  niet  en  weet 
Of  hem  niergen  fal  gebeuren  > 
Denckt  hoe  datfe  my  verfcheuren 
Die  my  hier  ter  halver  mael 
Stooren  tuflchen  lipp  en  fchael. 

ifó.  Hier  onthalen  my  mijn'Heeren, 
Hier  en  heb  ick  niet  t'onbeeren , 
Dan  't  gerecht  dat  my  verveel' ; 
'k  Leen  niet  meer  als  keur  en  keel , 
Oogh  en  oor ,  en  tongh  en  tanden , 
Luft  en  laft ,  en  herten  handen ; 

'k  Eifch  maer ,  en  het  valt  my  toe: 
En  wat eifch ick ,  wie,  en  hoe? 
Dufend  monden  die  my  toeven , 

Die  my  't  haere  heeten  proeven , 
En  verfadigen  om  ilrijd 
Eene  maegh  op  eenen  tijd. 
157.  Grijfe mannen,  hemel-kinders , 
Aller  Zielen  onderwinders , 

Stellen  my  het  Manna  voor 
Dat  wy  fwelgen  door  het  oor , Dat 

i  ƒ3.  Ende  mijn  volde,  dit  my  foo  doende  vjn  de  ftoorers 
vin  mijn  kort  vermaeck  vetloilèn ,  fullen  maetde  waerhcir 

1 54.  Vooiwaer  een  kort  vermaeck :  Want  treckt  van 
inijn  leven  den  lijd ,  die  ick,  meeft  buytcns  huys ,  aen  mijn 
beroep;  binnens  ruiys ,  aen  allerhande  dingen  moet  (pillen  > 

hoe  wcinigh  lchieter  over  t'mijnen  vryen  vetdoene  ! 
1  ¡¡.   En  als  my  dat  geluck  gebeuit  ,  hoe  graegh  moet  !  grijpen 

¡ck  het  nutten ,  en  hoe  quellick  is  'tdaeiaf  geiuckt  te  wer- 

den! 156.  Hier  vind  en  geniet  ick  al  wat  myluil,  en  eJck  een 

dcfer  Heeren  fpijft  my  om  't  (eerft. i¡y.  Eerftelick  viird  ick  daer  de  Kerckelicke  Sdirijvers, 
die  my  Gods  woord  voorhouden  :  foo  ten  breedtiten  uytge- 
leght ,  dat  het  de  téete  leerlinge»  Tonder  moeyte  koiinen  be- 
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Dat  \vy  in  't  Gewiss  verkoken } 
En  fy  rechten  't  foo  gebroken , 
Soo  door  hackt  en  foo  doorftooft, 
Dat  het  maer  een  buckend  hoofd , 
Maer  een  gaepen  heeft  te  koften . 
Suygelingen ,  die  begoften , 
Dien,  ter fpijfe niet geherdt, 
Niet  als  melckgefchaft  en  werdr  , 
Souden  dit  gerecht  verdouwen. 

1  f  8.  Maer  wiefald'er'tfueruythouwen? 
Wie  het  bitter ,  wie  het  fcherp , 
Wie  het  bitfige verwerp, 
Wie  het  hitfigh  tegen-iloken 
Van  het  wederzijdfche  koken , 
W  ie  het  hooger  fcheel  als  oot 
Tuflchen  Vlees  en  duydend  Brood , 
Tuflchen  Bloed  en  fap  van  druy  ven  j 

En  wie  fal  de  blind'  onthuy  ven  ? 
159.  Heere,  reckt  noch  dijn  geduld 
Op  den  blinden  ibnder  fchuld : 
Maer  hoe  lange  wilt  ghy  beiden 

Met  den  moed-will  van  't  verleiden , 
Met  den  fien  den,  die  dijn  licht 

Schuylen  voor  't  gemeen  geficht  ? 1 60.  Naeft  den  Preker  ílaet  de  R  echter , 
Mijn  getrouwe  onderrechter, 
Mijn  geheime  kamer- raed 
Over  aengeboren  baet , 
Over  aenbefchoren  fchade; 

Mijn  verdediger  in  't  quaede , 
Mijn  beleid  naer  nutt  en  goed. 
Iflèr  dat  ick  fchutten  moet , 
Ifler  dat  ick  eifchen  derve , 
Dat  ick  laete ,  dat  ick  erve  * 

Gg  'kVor- 1  jï.  Maer  hoe  fal  men  ten  einde  van  den  twift  ende  ge-  I  over  den  genen  die  haer  .  beter  wetende  ,  misleiden  ? 
fchillen  komen  ,  die  onder  haer  Iuyden  ,  fondetlingh  tuflchen  i       160.  Volgen  de  Bcecken  van  Rechtsgeleerdheid  die  my 
ons  ende  de  B.oomfch-gefinde  in  fwangh  zijn  ?  ende  hoe  fal  ren  dienfte  flaen  als  foo  vele  Raeds-heeren  ,  'tzy  ickteeif- 
men  die  verblinde  menfdien  op  den  we^hder  waeiheit  hel-  1  fchenof  teverwceren  hebbe.  Met  hun  beraede  ick  my  uyt 
pen?  '  allerhande  foorten  van  Rechten,  alsdaer  zijn  Lexir  Princi. 

ij».  Weeft  noch  langhmoedigh ,    ó  God,  over  de  on-    pum  p.acita,  Ptdifciia,  Staatn»caif«lta  c> Mag'flriiutm Eii. 

nooicle  ende  misleidde;  rnacr  hoe  langh  wilt  ghy 't  welen  ¿?»,  R'jjn'ifa  pmd'.mam ,  U'fuitHdo. 
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'k  Vordere  geen  licht  befcheid , 
'k  Vraegh  hem  wat  de  Keifer  feidt , 
Wat  de  Borgery  van  Roomen , 

Hoe  't  de  Raedsheer  heeft  genomen , 
Hoe  't  de  wijfe  man  verftaen , 
Hoe'tgebruyck,  daer  tegen  aen : 
1 6 1 .  Wil  de  fchael  niet  overwegen , 
Staen  ick  om  gewicht  verlegen , 

Sterre,  'kfegghetuin'toor, 
Allerwegen  valt  gehoor, 
Allom glimp,  en allom deken, 
Allom  recht  om  recht  te  breken  5 

Wijien  tegen ,  wijfen  met : 
Wil  de  Wett  niet  in  de  wett , 
Wett  werdt  foo  om  wett  gewrongen , 
Soo  gedreven ,  foo  gedrongen , 

4eCschLF.°"  Soogepijnight,  foo*gepleyt, g«n.  Dat  fe  leidt  en  niet  en  feidt , 
Wat  \vy  velen  of  bevelen : 
't  Sterckfte  recht  beftaet  in  velen , 
En  men  fteltlich  rechters  toe, 

En  men.  Wegh,  ick  werdt  het  moe, 
162.  Verre zy van my bevonden. 
Dat  ick  door  de  vuyle  wonden 
Die'ck  in  't  Roomfche  lichaem  kenn , 
Van  foo  menigh'  fcherpe  penn , 
Hier  gebeten ,  daer  gebeden , 

Daer  't  gewin  ten  dienit  gefneden  , 
Booren  wil  in  goed  of  erv 
Dat  ick  fonder  onrecht  derv. 

163.  Geld  met  Guychelen  verovert. 
Goedden  eigenaeronttoovert 
By  gefwinder  wetten  treek, 
Acht  ick  minder  dan  gebreck. 

.<.::,.. 

164.  Langh 

lil.  Yir.J  uk  rfatl  uiet  t'mijnen  voordcel  b:antwoorJt : :  den  ("ouden  willen  behc!r>»n  ,  raeteenige  der  Keifcrlicke on- 
De  uyi!c;gingen  d<.r  Doctoren  ziju  van  lbo  verfcheiden  be-  |  redekeke  wetten  ,  die  de  Wetgevers  kaer  lëlven  oft  ycmand 

dat  mep  alcc-s  b/  den  eenen  oft  den  anderen  gehol-  ]  anderite  gevalle  hebben  uytgegcven. 

pen  kan  wetderj  j  en.le  met  de  ineefte  iuminen  kan  men  ,'      1S3.  Liever  wil  ick  gebieck  lijden,  dan  my  do  oi  lürnrae 
■  ¡dts  wég!) dragen.  j  treckecïcirijckea. 
-    Macrüod  verbiede  da:  ick  my  tegen  recht  ende  ie-  I 
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1 64.  Langh  te  niet  waer  't  lange  rechten  t 
Kon  men  met  fijn  felvert  vechten , 
Eer  men  aen  de  nabuer  viel : 

Die  de  vierfchaer  'tfijnent  hiel , 
En  verdoemde daerfijn'  tochten , 
Eers'  hem  voor  den  Rechter  brochten , 
En  befloot  fich  in  de  Wett 

Die  hem  fijn  Gewiiïè  íett , 

16 f .  Op  de  Roll  en  hong  fijn'  Vloe  niet, 
't  Scherpe  Recht  en  waer  de  roe  niet 
Tot  der  Armen  eeltigh  veil : 

't  Billick  viel  ons  fchier  te  feil , 

En  wy  fouden  't  voelen  ftrijden 
Met  geduld  en  medelijden , 
En  ontgeven  ons  wel  wat 
Dat  de  Wett  gegeven  had 

Die  't  de  wett  had  willen  vragen  : 
166.  Maer't  vermogen  en  't  verdragen 
Wil  iöo  qualick  eenen  wegh ; 
En  hy  wil  ibo  noode  wegh 
Die  de  plaets  kan  eigen  heeten ! 
1 6y.  Waer  heen  ftreckt  my  oock  het  weten , 
'tWoefte  weten  van  de  Wett 

Daerm'  ons  herflenen  in  plett , 
In  verduft ,  en  in  doet  imooren , 
Pas  als  HerfTenen  en  Ooren 

Op  het  baerden  van  de  jeughd 
Houwbaer  lijn  aen  hooger  deughd? 

Dient  haer  't  mess ,  die  't  niet  en  trecken  ? 
1 68.  Dapper :  't  Sal  ter  weere  ftrecken  •, 
't  Sal  my  decken  van  een'  íloot  j 
't  Sal  den  mijnen  in  den  nood , 
't  Sal  den  weduwen ,  den  weefen , 
Voor  een  muer  van  Koper  wefen , 

Gg  2  Rijs 
1S4.  Oock,  fooyedeieeneerft  met  fijn  eigen  gemoed  te  1Í7.  Doch  >   fal  yemand  leggen  ,   foo  wy  ons  met  de 

radegingh,  en  (lelde  alle  eigenfucht  onder  de  voet,  hetlan-  Rechts-geleertheir  niet  en  mogen  behelpen ,  waer  toe  breeckt 

ge  gepleit  waer  haelt  af.  mender  ons  het  hoofd  mede.  in  't  befte  van  onle  ¡aeren,  wan. 
1  s  j-.  In  plaets  van  ons  ter  vierfchaere  te  haeften  om  den  neer  wy  de  krachten  hebben  om  yet  beters  te  leeren  ! 

behoeftigen  op  't  Lijf  te  vallen ,  fouden  wy  fchier  ons  aller  168.  Antwootd:  Sy  fal  my  ftrecken  ,  om  my,  den  mi¡- 
billickfte  recht  ten  fcherpften  niet  willen  uytvoeten.  nen,  ende  den  verdruckten  ,  ter  nood  te  helpen  verdedi- 

i«6.  Maerdemachtighftewilfoo  qualick  aen 't  wijeken.  aen,  foo  ¿ckoyt  tot  het  ÍUckiei-ainptveihcven  weide. 
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t\tli  tjutrtn 

fieri  judex. 
EccleGaft.  7. 

ÍS  6. 

Joan.  iS.  39. 
Ferergojti- 

dex  fentcn- 
tiam ,  &  pro- 

nuncia ,    etuis 

tlhi  verijfatil- 
limum  vidtA- 
tur  dtcere,  tien 

quis  ventzi  di- 
cAt ,   id  tmm 

lam  fn[ra  nas 
tji  tjukm  ipfa 
viritai. 

Sen.  ep.  6$. 

Rijs  ickoytdaerweesofweeuw 

My  ten  Richter-ftoel  befchréew*. 
1  69.  Richter-ftoel ,  eenyedersgadingh, 
Die  verlittingh  en  verfadingh , 
Hooger  trappen  en  gewin 
Voor  wat  leeger  en  wat  min 
Loss  of  loos  beftaen  te  keuren  , 

Mog'lick  fult  ghy  my  gebeuren , 
Mog'lick  waer  gebreck  van  ftoff 
My  vereifch'  in  't  Richter-hof ; 
170.  Maer,  geladde wentel-trappen , 
'k  Sal  ter  fchoore  naer  u  ftappen , 
Stappen ,  taeyer  dan  mijn  fchoen , 
Sal  mijn  voet  naer  boven  doen  , 

Boven  daer  't  foo  voll  gevaer  leit. 
171.  Recht  is  waerheit :  en  wat ,  waerheit  ? 
En  waer  waer  heit?  i72.WaereGod, 

Die  dit  blindelingh  gebrodd , 
Dit  geftommel ,  dit  gewemel , 

Naer  't  geheim ftc  van  den  hemel , 
Naer  de  waerheit ,  liet  en  lijdt , 

Die  ghy  weghen  waerheit  zijt, 
173.  Sieten  lijdt  met  medelijden 
Diedaerginsen  weer,  belijden 
Wegh  en  waerheit ,  fufren  gaen , 
In  vertwijftelingh  van  ftaen , 
Meer  als  wandelende  roofen 

Die  de  reife  doen  in  doofen , 

En 5  alstwijffèlende,  doen, 

Maer  geraecken  noch  ten  foen 
Van  de  Sterre ,  die  ly  vrijen , 

En  de  waerheit  daers'  om  ftrijen 
Laet 

»65.  O  EUchter-ampt ,  dat  foo  begeert  werdt  door  al- 1 
ie  foodanige  ,  die  oft  onbedacht  ,  oft  met  quaed  opleit  Í 
uyt  haren  middelmatiger]  ftaet  foecken  te  veriittcn  tot  cenen  I 

hoogeren,  daer  fy  hare  bjgeerlickheit  in  mogen  voldoen,  ' 
mogclickoft  ick,  by  gebteck  van  betere,  tot  u  beroepen 
weide : 

170.  Maeiiikfaldej:  niet  geein toe  komen. 

171.  Wanteen  Rechter  moet  waetheit  (preken  :  en  wie 
kent  de  waerheit? 

172.  O  Heere  ende  alleen  waerachtige  God,  die  ons  dus 

blindelingh  naer  de  waerheit  liet  grijpen  en  grabbelen , 

173.  Erbarmt  u  over  den  genen  die'tüch  moeten  onder- 
winden ,  loft'er  drijvende  dan  de  naelden  van  de  Icheeps- 

compaflen ,  die  doch,  al  foeckende ,  in 't  einde  haerx  Noord; 
iteirc  geraecken ,  ende  gelijck  ah  kulTen. 
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Laetfich  dwingen  met  der  tijd. 

j  74.  W  aer  t  ghy  foo  verr  van  't  verwij  t , 
Onder-Goden ,  water-pailen , 
Die  ons  Bloed  3  en  Erf,  enCaiTen, 

Gods-gewijfe,  royt  en  recht ! 

17  f.  Maer,  waer  blijft  hy  in 't  gevecht 
Van  Gewiss  en  nacht  gepeinfen 
Dien  de  droeve  droomen  deinièn 

Op  verwefen  erf  of  Bloed : 

Daer  noch 't  menfchelick  gemoedj 
In  defchemeringh  van  weten , 
Twijffelt,  door  lbo  nauwe  fpleten, 

Tuflchen  d'onfchuld  en  de  pijn , 
Offer  recht  gerecht  magh  zijn  ? 

176.  Suer  beroep,  waer  is 't  behagen 
Dat  hem  dwingh'  u  naer  te  jagen Dien  de  rniddelmaet  van  eer 

Meer  vernoegen  kan  als  meer  ? 
O  bewind  van  Luyd  en  Landen 
Fier  beftaen  van  Reufen  handen , 
Dier  betrachten ,  fwaer  gebod , 
Menfchen  zijn ,  en  doen  als  God ! 
177.  Stracken  ernft ,  gefpannen  droomen , 

Die  my  wakend'  overkomen  , 
Laet  mijn  aendacht  wat  verlaets : 

'k  Sie  wat  in  de  naefte  plaets 
Dat  mijn'  finnen  kan  ontdoyen, 
En  ick  derv'er  u  op  noyen , 
Sterre,  diedeskundighzijt 
Tot  der  kundigen  verwijt. 
178.  Luyden  die  het  langer  leven 
Niet  en  nemen  >  niet  en  geven  , 

Gg  3,  Maer 
174.  Ende  ,  ó  Rechters  .  meefters  van  ons  goed  ende 

Woed,  waere  het  noch  met  u  luyden  foo  geflelt,  dat  ghy 

endttlick  de  gelochte  waeiheit  treften  ! 

17  ƒ.  Maetwatmoetdemenfche  itrijds  in'tgemoet  heb- 
ben ,  die ,  te  tugge  denckende  aen  een  vonniss  over  goed  of 

bloed  gegeven  ,  al  noch,  in  deduylterheit  van  lijn  vetftand 

17«.  Stout,  fwaer,  ende  gevaetlick  bewind  ,  des  God  al. 
leen  machtighis,  waerisderedelickemenfche,  diefichmet 
een  middelmatigh  leven  konnende  te  vreden  houden  ,  naei  u 
foude  willen  trachten ! 

177.  Naer  defe  ernftige  ende  fwaermoedige  gepeinlèn  luft 
my  mijne  finnen  wat  te  verfraeyen  ¡  ende  iele  fieder  de  Boec- 

light  en.twijffelt ,  ofhy  Recht  gefproken  heeft,  dan  of  debe-    ken  toe  hier  neffens  fiaen ,  die  ghy,  Stene,  beter  als  deei- 
kbeghde  op  eene  onwaerachtige  ende  ir.aei  uytgepijnighde  ,  varenfte  veiftaet. 
betemenüfe  veroordeelt  is  geweeit!  I     17  i,  Nae^ectl¡ckd«$c¡u¡jve«  ia  Medicine. 
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Maer  ontgeven  watgebrecks, 
En  heitellen  wat  verfpecks 

Tegen  't  rooven  van  de  quaelen 
Die  wy  voeden  oft  behaelen : 
i  yp.  Sulcker  luyden  ftaender  hier 

Van  de  grijfen  dry-of  vier , 
Van  de  groene  dichter  hoopen : 
180.  Eertijds  pinten  zijn  nu  ftoopen; 
Dat  is  menfch  en  tijds  gelaet  j 
Meerder  jaeren,  meerder  praet, 

Ouderdom  verfoet  aen  't  klappen , 
Als  de  kinderen  aen  pap ,  en 

Poppegoet  en  koeck  en  koot, 
En  de  wereld  gaet  ter  dood , 

S'is  op  't  iloopen ;  dat  's  haer  fterven , 
En  foo  rammelen  haer'  fcherveri , 
Meer  dan  in  haer'  hechte  jeughd ; 
Doe  de  fluycke ,  flechte  deughd , 
Of  ontkleedt,  of  fonder  boorden  , 

Sonder  boorden  gingh  van  woorden , 
Vodden  daer  fe  nu  in  fmoort. 

181.  Sterre,  'tislanghallgehoort 
Dat  men  hoort :  't  zijn  oude  kooien 
Die  men  op  hervonckte  kolen 

In  't  langh  fop  van  defen  tijd 
Onfe  walgh  te  voren  fnijdt. 
182.  Maer,  geftaedtghy  mijn  berechten , 
'k  Sal  de  meeiters  voor  de  knechten , 

't  Grijs  voor  'tgroene  doen  geftaen  : 
En  hoe  fal  ick  (pelen  gaen  ! 

183.  'k  Sal  ons  door  ons  felven  voeren 

1 84  Langhs  de  lij  11  en  van  't  beroeren 
Van  de  toppen  tot  den  teen , 

1 8  f.  Langhs  het  holl'  en't  volle  been , 

179.  Vari  de  oude  hebb  ickcr  weinige  ;  van  dt  jonge 
veel. 

1S0.  Soo  gaet  het  met  de  W'ereldt :  hoe  (y  ouder  werdt 
hoe  fy  meer  klaps  kirjjht  >  oock  gaetfe  in  duygen  vallen  ; 
daer  aframmelen  de  ltucken  ■  meer  als  in  haer  jonge  kracht ; 
doe  de  wetenlchappen  in  weinige  or.gsproncktc  woorden 
werden  beichrcven. 

181.  Heden  en  wetdter  niet  ¡jiews  aefchreven:  Al  dat 

'tHard- 

onië  langhwijlige  fchrijvers  doen,  en  is  maer  d'oude  fpijfe 
met  niewe  flappe  faulen  te  verwarmen. 

181.  Maerwy,  foohetugoeddunckt,  Tullen  ons  aen  de 

oortpronckelicke  meeiters  houden. 
183.  Ende  vertnaeckeu  ons  niet  het  fchcpfd  van  't  men- 

fchelkke  Iïchaem  teonderfoecken  ,  ende  daei  in 
1  84.  De  Zenuwen  ; 

I8j.  'T  Gebeente; 
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't  Hardfteen-werck  van  onfe  huyfen ; 
1 86.  Langhs  de  klapiens  van  de  fluyfen 

Die  fich  's  levens  Ty  ontíluy  t , 
Daer  't  fich  heimelick  voor  ítuy  t , 
Als  't  den  oorbaerdwinght  te  ebben  > 
187.  Langhs  de  weergae  van  die  webben 
Daer  fich  vierigh  vocht  door  jaeght : 

188.  Door  't  beiluy  t  daer  't  all  ar  waeght , 
Door  den  huysraed  van  de  finnen  , 

1 89.  Door  het  vroeghfte  van  't  beginnen , 
Door  het  laetfte  van  't  vergaen , 
Door  de  Smiss  van  't  eewigh  flaen , 
Door  het  Onruft  onfer  ad'ren , 
190.  Door  de  fponfien  die  't  naedren ,- 
Üyt  medoogen  van  den  brand 

Van  fijn'  endeloofen  trant. 
191.  Doordeklein-gekliftefrreenen 
Van  de  teere  Bloed-web  henen ; 

192.  Door  de  keucken  van 't  gefin Daer  ick  foo  te  fchrobben  vin ; 

193.  Door  de  vier-pan  s  die  metilo  ken 
Moet  en  macht  geeft  om  te  koken  •, 
1 94.  Door  den  poel  van  't  overfchot 
Die  my  foo  veel  foets  verbrodt 

Met  het  fuere  van  fijn' dampen, 
Wortels  van  mijn'  yd'le  rampen , 
Mijn'  bekommeringh  met  niet , 
Mijn  moedwillige  verdriet ; 
195:  Door  dekxrens die  hetfcheiden 
Van  de  lefte  wey  beleiden , 

En  beleiden  't  door  den  dwangh 
Van  den  nauwen  nedergangh 

Daer 
lií.  Pe  Aderen  ,    met  de  open  en  roegaende  vellekens        193.  DeGal,  diens  hitte  de  maech  veifterckt; 

dserin  gevonden  ,  bet  Bloed  ophoudende  ende  aflaetende,  I      194.  Di  Milte*  djemy  veeltijdtsiooquellijck,  ïonderau- 
uaei  't  noodigh  is ;  !  deie  ootfaeck  ,  maeckt ; 

187.  DeArteiien,  daer  het  geeftighfte  Bloed  door  fchiet ;     \      155.  De  Nieren  ,  die  het  onnutte  vocht,  als  een' wey  , 
188.  De  Herflecen  ;  :  van  't  Eloid  fcheiden  ,  ende  nedetbrengen  door  de  ciighde 
1 S9.  H<t  herte  ,  oorfprcnck  van  pols  en  leven ;  van  de  watergangen  tuflchen  Nier  en  Blaes  ,  in  de  welcke  wy 

190.  De  Longen  .dichtbij 't  herte  geleght  om  het  te  koelen;    de  felfte  pijnen  van  't  Graveel  voelen,  baerende  gchjck  flee- 
191.  De  Lever  ,  gclijckende  een'  webbe  van  ontaliicke    nen  kindertjens ;  als  die  uyt  defleenengroeydendieDeuca- 

aderkens  ;  leon  en  Pyrrha  naer  den  vloed  overrugg  wierpen  ,  om  de  w*  ■ 
isï.  DeMage,  die  my  foo  licht  vemiylt;  teld  van  niews  me:  mannekens  en  wijfke.ns  te  veiúsn. 
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Daer  \vy  grouwelick  door  baeren 
Keytjens  of  het  kindjens  waren , 
Kindjens  van  den  harden  flagh 
Die  men  kindjens  werden  fagh , 
Doe  men  d'eerfte  fteenen  beide 
Van  de  tweede  wereld  leide  > 
196.  Door  den  Treeft  van  alle  vocht ; 
197.  Door  al  wat  men  noemen  moght 
Eer  het  misdaed  was  te  noemen 
Dat  de  misdaed  dé  verdoemen , 

Eer  den  appel  't  vijgenblad 
Tot  een'  broeck  verwefen  had ; 

198.  Door  de  ilangh  van  't  lefte  voedfel  * 
199.  Doordeflangetjens,  haer  broedfel  j 
Die  fe  nuttigh  iöoght  en  voedt 
Uyt  het  onnut  dat  ly  broedt. 

200.  Sterre,  dat'seenmenfchin'tkorte: 
Die  hem  reckt' ,  als  ick  hem  iihorte , 
Wanneer  zeilden  een  Colom' 
Defe  kleine  wereld  om  ? 

201.  Maer  wat  zijnder  min  als  blinden, 
Die  fich't  fn  uffelen  bewinden 
Door  geiblder  en  gewelf 
Van  haer  koftelicke  felf , 

'tRijckfte  Boeck  van  die  wy  lefen  ! 
202.  'k  Sie  by  raedfelen  genefen : 
Hoe  verdouwt  het  ons  geduld  ? 
'k  Sie  een'  Lever  fonder  fchuld , 
Voller  Gallen ,  vuyler  Maegen , 
Dicker  Milten  boeten  draegen  : 
203.  Die  noyt  Milt ofMaegh en  fagh, 
Noyt  en  wift  als  by  gewagh 

Gall 

19«.  DeElaefe, 
197.  Td  tiiVtia  ; 
198.  De  Darmen  ; 

1 99.  Ende  endelick  de  kleine  Aderen  langhs  't  ineewand  , 
Vmk  mifiiraic*,A\e  al  het  nutte  uyt  de  laefte  verteetingh  fuygen. 

201.'  Maer  hoe  weinige  onkundige  van  dit  maecklcl  ne- 
men  de  moeytevan  hettedooifoecken  ! 

20i.  Soo  komt  het  dat  men  ons  medicijnen  byder  tail 

geeft ;  en  'teenelid  voor'tanderauelr. 
20;.  V/ant  die  noyt  menlchen  en  fagh  openen  ,  derft  veel- 

tso.  Dat  is  liet  kort  begrijp  van  een  menfch ,  de  kleine  ¡  tijdts  elck  binnen. lid  met  een  Btiefken  het  fijne  toefchic- 

wereldgcheeten  ,  dieeen  cluiltophor.Coluinbus ,  omzeild!  ken;  oft  eencn  lleur  vau  gewoonte ,  oft  fiin'gierigheit  leze- 
\:.n  de  groóte  wereld ,  cjuaück  omzeilen  loudc,  alsmenfe  I  valle. 
«en  L-iccdfienmat.                                                              ' 
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Gall  en  Milt  en  Maeghs  beleiden , 
Derftfe  by  gefchrift  beicheiden , 
En  befchicken  in  cen'  Brief 

E  lek  fijn'  boet,  of  fijn  gerief: 
In  een'  brief  die  uyt  fijn'  pen ,  en 
Vuyl  gewin ,  en  vuyl gewennen 

Heeft  geibgen  en  geloft  •. 
204.  EnhoekentdeKockfijn'koiT? 
Als  fijn' over  groóte  Vader, 
Byverhaelj  neen,  noch  wat  naeder, 

By  fijn  koock-boeck :  noch  een'  fteck , 
Noch  een  treetje ,  noch  een'  treek 
Naerder  waerheit ,  by  de  ftreken 
Van  een  Schilder  van  dry  weken. 

20 5*.  Sterre,  'tilaetonsniettedeel, 
't  Spelen  met  een  anders  keel : 
Maer'traecktd'onfe,  wat  wy  eten  : 
En  wien  voeght  het  niet  te  weten^ 
Wie  en  roert  de  kennis  niet 

Van  der  fchepièlen  bediet  ? 

206.  Langht  my  't  Ceeltjen  van  Genefen 
'k  Sak  u  lichtelick  doen  lefen 
In  noch  eens  foo  ftereken  int 

Als  uw  ooghin  't  Ceeltjen  vindt : 
Lefen ,  jae ,  met  all'  de  finnen : 
Keurt  mijn'  kruymel-doos  van  binnen ; 
'k  Levert  all  in  kruymelen 
Wat  ghy  liet  verduy  melen , 
Wat  ghy  lefen  fiet  en  pluyfen 
Voor  de  vracht  van  peperhuyfen 

In  de  bitt're  Coomeny : 
207.  Soecktghy  Greinen  ?  'kfetTe  by  i 
Blad  en  vrucht,  die  konft  kan  fpaeren , 
Bloemen ,  altijd  lieve  waeren , 

Hh 

24.1. 

208.  Bin- 
104.  Oock  en  kent  fulcken  Donor  de  Kruyden  die  hy 

Tootfchrijft  niet  anders  als  by  overgift  van  ouders  tot  ouders, 

oft  by  fijn  Medici jn-Boeck,  oft,  voor'tnaefte,  by  lijn  Ktuyd- 
boeck,  metplaeten  van  eenigh  jongh  Schilder  verfien. 

205.  Onsaengaende:  Wy  en  zijn  van  dat  ambacht  niet: 
nochtans  iflèr  ons  en  yedet  een  aengelcgen,  te  kennen  wat 
men  ons  in  geeft. 

205.  Ghy  dan  .  thoont  my  wat  de  Doitoi  heeft  voorge. 

fchreven;  ickial  11  al  het  gene  dat  daergenoemt  fiaet  doen 
handelen,  Irnacckcn ,  riecken  en  fien,  in  de  dooien  van 
(impelen  ,  dieick  veisaderthebbe,  om  die  kennilTe  te  beko- 

men ,  thoonendebyihickenende  monfterkens  al  wat  mea 
in  de  Acotheke  vindt. 

207.  Het  zydan  bladen,  vruchten  eude  btomreen ,  die 
bewaeibaerziju. 
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208.  Binnen,  om,  en  onder  hout, 
2 op.  Taeye  traenen fonderibut, 
210.  Dieren,  brockelingh  van  dieren, 

211.  Steenen  die  \vy  t'over  vieren , 
212.  Plunderingh  van  onder  d'aerd  ? 
215.   Staet uw onderfoeck bewaert  -, 
En  't  almachtige  vermeugen 
Van  uw  onverlaedt  geheugen 
Sal  het  machteloofemijn 
Trouwelick  ten  fteune  zijn , 

En  wy  lullen  'tfamen  wagen 
't  Onderricht  op  alle  vragen , 
Over  aller  dingen  hoe , 
Wat,  waeraf,  waerom,  waertoe. 
2 1 4.  Maer  het  lefte  fal  ons  geilen ; 

En  gebeurt  ons  yet  t'ontitellen 
Dat  den  helper  by  der  nacht 

Sonder  forge  niet  en  wacht' , 
Dat  wy  duldeloos  verdroegen , 
2 1  f.  Beide  fal  de  vij  fel  voegen , 
Bey  de  lift,  en  bey  defchael : 

En  het  kruydje  dat  ick  hael' 
Uy  t  mijn  Hof  van  dorre  Roofen , 
Uyt  mijn  Bogaertje  van  doofen , 
Sal  ons  mgaen  als  een  beet 
Die  men  van  fíjn  Entjen  eet : 

Senne  fal  ons  min  doen  zitt'ren ; 
Myrrh'  en  Aloë  ontbitt'ren , 
Rháminyfen,  Rháby  d'ons, 
Rhá,  niet  barber  foo ,  maer  ons. 
Eigen  mess ,  en  eigen  flagen 
Kan  men  fchrickeloos  verdragen  > 

'tDrci- 

208.  Of  Houten>  Schorffen  ende  'Wortelen,  )  oorfpronck  ,   oorfaeck  ,   reden   en  gtbruyck. 
109.  Of  Gommen  en  Terpeniijnen,  met  diergelijcke ,  214..  Maer  het  gebruyek  lullen  wy  van  allen  meeft  beher- 
110.  Of  Gedierten  en  gedeelten  der  felvei ,  tigen  ;  ende  foo  ous  by  nacht  ofte  onti)den  yetwes  Ichielick 
ju.  Of  Gifteenten,  diementehooghacht,  |  overkomt,  daerwyfondet  gevaer  oft  onüjdelicke  pijn  den 
112.  Of  Berghwerck  :  Mmiralia.                                       1  Doctor  niet  toe  en  konnen  verwachten  , 

ii  j.  Alles  lal  ick  t'uwer  begeerte  leveren  ,  ende  uwe  21  ¡.  Sald'een  of  d'ander  van  ons  de  hand  aen  des  Apo- 
ktachtige  geheugeniffe  fal  de  fwackheir  van  de  mijne  daer  |  thekers  werek flaen ;  ende'tgene  wy  ons  fthcnlbo  uyt  oniè 
in  te  bate  komen  ;  eude  wy  lullen  maikandeien  indach-  Í  droogifterye  in  geven  ,  lal  ons  mui  wa]g»n  ,  dan  't  gene  on* 

itgli  houdeu  van  ajle  dclei  dingen  gedaente,  eigenl'chap ,  I  vasbuyteii  weidt  gehucht. 
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'c  Dreigen  van  den  Beul  doet  wee 
Meer  als  eigen  priem  of  ihee. 
216.  Maer  God  weere  priem  en  (heden 
Verr  en  langh  van  oniê  leden : 

Sterre ,  werdt  ghy  d'onluft  moe 
TinTchen  Beul ,  en  Mess,  en  Roe> 

'k  Sald'r  u  by  den  Neus  af  leiden , 
En  in  foeter  doofen  weiden , 

Doofen  daer  ick 't  voer  uyt  tap 
Van  mijn'  droogedronckenfehap. 
217.  't  Stae  te  prijfen  of  te  laecken , 
My  bekittelt  een  vermaecken 
Dat  de  thiende  niet  en  voelt : 

O  de  koftelicke  foelt  ■, 

O  't  geheim  van  dichte  geuren , 
Die  niet  alle  neufen  keuren , 
Die  men  alle  rieckt ,  en  geen , 
Seven  Eenen  onder  een , 

Keur  ick  met  foo  viefen  keuringh 
Of  mijn  wei-zijn  aen  den  keur  hingh 
Van  het  eenigh  Spaenfche  wel 
Van  een  droncken  Geiten  veil. 

218.  ("Of  't  gevilde  beeft  fijn'  leden 
In  'tgetaende  veil  verkleedden  , 
Wat  een  kijeken  waer  in  't  woud .'_) 
215?.  Myzy  dan  de  konft  betrouwt 
Van  gemengh ,  geplengh ,  geplettcr , 
Van  den  Indiaenfchen  Etter ; 
Van  de  graeuwe  water-Gomm 

Met  fijn'  lichte  fchimmel-blomm 
Diefe  't  Goud  doet  overwegen ; 
Van  den  ongel ,  waer  gekregen  ? 

Hh  2  Uyt, 

11C.  Maerinlangeen  moeten  wy  's  niet  van  doen  heb-  1  van  de  Spaenfche  alleen  de  konft  te  rechte  vetftaen. 
ben;  Ende  verveelt  het  u  daer  af  te  hooien  fpreken,  ick  lal-  \       nS.  (Hoe  fouden  de  dieren  ftaen  fien  ,  dat  een  Beeft  fijn 
der  u  af  helpen  ,  ende  brengen  u  tot  de  laden  van  mijne    lbo  beroockteenbereucktevell  weder  aen  trock!) 

Reuck-wercken.  219.  Soo  lal  ick  dan  de  hand  aen  't  VVerck  ilaen ;  en  ftam- 
117.  Want,  men  vindehet  goed  of  quaed  ,  ickvermaec-     pen  ,  en  mengen  den  Mufcns,  den  Amber  (diens  fchimmcl 

ke  my  in  'r  konftige  vermengh  van  koftelicke  Reucken  ,  daer  !  lijn  bloeflèm  heet,  ende  hem  ten  hooghflen  koilelick  maecktj 
de  thiende  menich  geen  wercUaf  en  maeckt  ¡  ende  onder-    ende  de  Civette  ,  diens  oorfprongh  ick  my  wederom  hier 

foeckle  met  fulcken  aendacht,  als  oft  mijn' welvaert  hingh    als  wel  eer  in  't  koftelick  mal  fchaeme  te  noemen, 
aen  het  fcherpe  oordeel  van  een  geparfumeert  leder  ,  daer 
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Uyt,  (mijn' penne  weigert  weer) 
Uytgemefte  katten  leer. 
220.  Ghy  ililt  doos  en  roos  doen  fweeten , 

•  a,iummL  Ghy  fult  *  Zelfaminen  heeten All  haer  vett  en  all  haer  vocht 

Lev'ren  door  den  heeten  bocht 
Van  verzegelde  gelafen. 

211    Wel  hem  ,  die  't  vernufrigh  blaefen  , 
't  Scherpe fcheiden  aller  ftoff, 
Aller  fijn  van  alle  grof 

Uyt  fijn'  Lever  heeft  gelefen  : 
Dien  den  nooddruft  heeft  gewefen 
Hoe  men  't  noodeloos  van  't  nutt 

Door  de  kop're  neufen  fnutt. 
222.  Laet  hem  't  foet  geheim  misbruyeken , 
Die  iich  Bloemen  fchaemt  en  ftruyeken, 
Die,  met  fcheiden  onvoldaen, 

Voegen  will  •,  en ,  hooger  aen  , 
Voegen  dat  den  hemel  fcheide, 

Doe  hy  't  fwaerlte  laeghfte  leide , 
Goud  in  d'aerde ,  niet  in  't  vier. 
223.  Sterre,  waerom zijn  wy hier? 
Om  het  fchepfel  te  genieten  5 

224.  Wil  hy 't  ruylen  of  vergieten, 
Die  't  noch  eigen ,  noch  alleen , 
Nauwelicks  belitt  te  leen , 

Die  't  eens  all  fal  moeten  derven  ? 
225".  Laet  ons  bedelen ,  verwerven, 
En  bedancken  die  het  geeft : 
Maer  't  is  wreed  of  onbeleeft 
Den  beleefden  te  befpringen , 
En  voor  Goud  Goud  af  te  dwingen. 226.  Wie 

220.  Ghy,  Sterre,  fult  uw  tijdt-verdrijf  nemen  in 't  tree-  [  onvergaderbare   ftoffen  ,    naementlijk  tot   Goud -maken, 
ken  van  Eilèntien  uyt  allerhande  fimpelen  en  Bloemen.  223.  Onsaengaende,  wylevenom  de  fcheplelen  in  haere 

221.  üjnck  hebbe ,  mijnenthalven  ,   die  man  ,   die  liet    eigen  gcdaente  te  genieten. 
werek  van  de  Lever  naebootfende,   het  fcheiden  van  de  nut-  I      224.  Wilt  IV  lich  de   menlch  onderftaen  te  venviflelen, 
te  uyt  de  onnutte  doften  door  het  Werck-tuyghvande  Alchi-    dieder  niet  eigens  aen  en  heeft' 
mie  hééft  gevonden.  22S.  Laet  ie  ons  God  af  bidden  ,  ende  hem  voor  degifce 

222.  Eude  wie  dat  fichdan  ,  in  het  foete  ovethaelen  van  i  dancken  ;  't  Is  onbekoorhcki  meer  als  genoegh  te  eilchen 
Kraydeo  ende  Blommen  >  met  het  fcheiden  det  dingen  niet  '  van  loo  ruilden  hand. 
te  rieden  en  houdt,  magh  iich  begeven  tot  vergaderen  yan  ' 
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^^6.  Wie  derft  munten  ?  't  flechte  merck 
Vindt  men  op  des  meefters  werck , 
En  de  ftempel  light  verborgen. 
Wy  hem  ibecken  ?  Tonder  ibrgen , 
Vruchtbaervier,  geleerde pott , 

227.  Ed'lcnhelm,  derdwaefenfpott. 
Der  behoeftigen  bekoren , 
Den  befcheidenen  befchoren 

Tegen  walgh  en  overlail , 
Tot  gebuyl  van  piet  en  bail , 
Tot  behoeven  en  vermaecken  -, 
228.  'k  Kom  uw'  Monden  niet  bewaecken 

Op  een'  oude  goude  hoop 
Die  mijn  Silver-fack bekoop' , 
'k  Eifch  geen'Kroonen  voor  oud  yier  > 
2  2 9.  Werdt  mijn  arre-moed  niet  wijfer  , 

'k  Sie  fe  traegelick  verguldt. 
230.  Maers'islichtelickgevult, 
Als  een' kinderhand ,  met  blommen, 
Saeden,  bladen,  vruchten,  gommen, 
Steentjens,  beentjens,  fchors  en  hout , 
En  uyt  yeder  een  lijn  goud  5 
Goud  van  reuck ,  vanlmaeck,  van  leven, 
Leven  iönder  kramp  en  beven , 
Leventje ,  lpijt  vee  en  viss  > 
Sonder  all  wat  heelbaer  is. 

231.  Sterre gunts'  haer' diere  fchijven , 
Die  fe  koopen  voor  haer'  lijven , 
Voor  een  oogh,  eeneewighfeer, 
Voorgeruftigheit,  vooreer, 

Hh  3  Wind 

ui.  Endtelick,  't  is  alle  valfche  munt ,  diewy  Godtjaci uien;  laeter  ons  de  hand  af  houden. 

227.  Waerdigekonftvan  Alchymie  ,  die  mnervandeon- 
Tcrftandige  veracht  en  werdt ,  van  de  arme  gevtijt ,  die  den 
verftandigen  gegeven  zijt ,  om  het  goede  uyt  het  ongoede  en- 

de  overige  te  liften  i  ende  foodeniiecken  in 't  innemen  min 
K  doen  walgen,  de  aengenaemheit  by  den  Oorboor  voegende . 

Jii.  Ick  en gae  niet  by  een  gefladigh  vyer  fitten  woecken  , 
op  hope  van  GouJ  te  uiaeckcn  >  daet  ick  mijn  goed  Silvcr, 
aen  (pille, 

229.  Wetd  ick  niet  rijck  als  door  dien  wegh>  iöoblijvick 

langh  arm. 
230.  Maer  mijn begeerlickheit en  ftreckt  niet  hooger,  al» 

om  de  gulde  krachten  uyt  allerhande  voorgemelde  fimpelsn 

tetrecken,  ende  daer  door  'sljchaems  gebreken  te  Toorko- 
men  o  ft  tegenefen. 

231.  Laet  ons  haer  dan  dat  diere  Goud  niet  benijden, 

dieder  haer'  welvaert ,  haer'  gefondheit ,  haer,  eere  ende  g«- 
tuftigheir.  aeu  te  kuñ  leggen. 
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Wind  voor  weelde ,  hoop  voor  have : 

232.  'tHoogeloondatickbeflaeve, 
Slaev  ick  oyt  om  helm  en  kruyck , 
Is  het  lem telóos  gebruyck 

Van  gefonde  Ziel  en  leden  : 
Noyt  en  heb  ick  meer  gebeden : 
Wacht' ick  meer  van  menfchenkunft, 
Schepper,  dan  vandijnegunft? 

233.  Defe  zijn  de  meefter-wijfen 
Die  fich't  recht  van  onderwijfen 
En  behouden  wat  \vy  zijn , 

Eigenen ,  by  recht  of  fchijn ; 
234.  Die  het  recht  van  haer  te  rechten 

Als  haer'  eigen'  opper-knechten , 
't  Recht  van  't  Staetisie  Gemeen , 

235".  't  Recht  van  allen  ondereen, 
23  6.  't  Recht  van  allen  onder  allen  , 
237.  't  Recht  van  weiniger  gevallen , 

238.  't  Recht  van  betere  dan  veel' 
-  Leveren  by  fchael  en  fcheel , 
239.  Eifchen  haer  gehoor ,  met  oogen 

Van  't  vernuftige  vermogen 
Daer  de  wereld  onder  buckt : 

•    24.0.  'k  Geef  gehoor ,  en  werd  verruckt 
U  vt  het  Ooftelickcr  das;en 

Tot  hetbeddc-eaen  der  da^en , 

En ,  in  't  kruys ,  van  't  Zuyder  Ys 
Tot  de  Peper  en  den  Rijs : 
Elck  ontroetelt  my  het  prijfen 

Van  lijn'  hergebrachte  wijfen , Elck 

132.  Al  dit  ick  uyt  de  Alchymielal  foeckente  haelen  ,  ]       2;*.    Ofcra  Btmtaatm  ,  cndet 't gefagh dei  Gemeente, 
\\oo  ickfe  my  oyt  onderwinde)  lal  't  betrachten  vau  mijn'  vol-         237.  Oft  in  Oligarcliia ,  onder  't  beien  van  weinige , 
komen  gelbi)dheit.we!cn.  :;s.  Oft  in  Jlrtjlctratin  ,  onder  't  bewint  van  de  befte 

2)  3.  Tot  noch  kk  heb  ick  gelproocken  van  de  Eoecken  ¡  van 't  land. 
der  Medicijnen  ,  dielich(te  recht  of  niet)  onderwinden  den         239.  Maet  defe  verfcheidene  Schtiivers  verfchijnen  voor 
menfehen  haetegeftalteniflè  teleeren  ,  en  haer  leven  te  be-  j  my  met  dat  felveftracke  gelicht ,  daerly  de  kunft  mede  hand. 
houden.  |  haven  van  de  Weteld  te  regieren  ,  ende  begceren  van  my  ge- 

2-54.  Volgen  nu  de  Boecketi'det  gene  die  Meeftets  van  defe    hooit  te  welen. 
Meeftets  zijn ,  naroentïickdePo/tficj,  die  daer  handelen  ende  ',      243.  lek  hoorfe  van  Ooften ,  Weften  ,  Znyden  en  Noor- 
overwegen  de  verlcheidene  manieten  ende  regelen  van 't  be-  !  den;  ende  elck  wil  fijns  lands  oud  gebruyck  geprefen  heb- 
leid  dei  Gemeene  lake.  j  ben  ,  als  daer  het  feive  langli  by  belben  hebbe. 

*!ƒ.  Het  zy  danin  Montrckii ,  onder  eenen  Ftince  , 
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Elck  verheft  het  vaft  geftel 

Van  fijn  langh  geftadigh  wel. 
Wie  wil  tuflchen  Boom  en  Schellen 

'k  Kitrelachtigh  vonnis  vellen  ? 
Spreecktghy,  Sterre,  neffensmy. 

Maer  wie  ftaet  neftens  my  ?  wat  fpreeck  ick ,  en  waer  henen  ? 

Mijn  Lefer  valt  in  flaep ,  mijn'  Sterr  is  uyt  gefchenen  ■, 
Daer  fleept  een'  witte  wolek  haer'  dampen  over  heen : 
Sy  ftrijekt  ten  Tijden  uyt :  Ick  fie  het,  en  verileen , 
En  fteên  als  iteenen  doen  van  onder  aerdfche  dompen , 
Die  haer  doordonderen ,  en  fcheurenfe  tot  klompen. 

Soo  ruyfcht  mijn' fteene  Milt,  mijn  moeyelicke klomp : 
Soo  fcheurt  my  mijn  gepeins ,  en  mijn  verwerde  romp 

Huyft  mij  n'  verflagen  Ziel  als  hafpelen  in  fch erven : 
't  Huys  met  den  Huys-raedvjoett. ;  de  mueren  aen  't  bederven , 
Deninboelhoeckfchendwerfch'.  O,  Godheit,  fietomleegh; 
Bekent  mijn  *  eenige ,  mijn  eewige  t'ondeegh.  *  mí**™>»- 
Oh ,  Sterre ,  noch  wat  ftraels  !  noch  een  oogh  van  medoogen 

Op  des'  onwaerdige ,  die  noy t  en  fullen  droogen  ! 
Hoe  treckt  ghy  t'zeewaert  in ,  en  laet  my  op  het  ftrand  ? 
(Wat  fegg'  ick  dweepende  ?}  Hoe  geeft  ghy  u  te  land , 
En  laet  my  in  de  Pinck,  ter  welluft  van  de  baeren  , 

De  baeren  deefer  eew  ?  Wy  wilden  t'iamen  vaeren , 
En  deelen  't  onweer  half,  en  half  de  blijde  vaert : 
't  Gevaerlickfte  gevaer  was  wel  vaert  daer  ghy  waert , 
En,  daerghy  nieten zijt,  is  welvaert,  qualickfpoedert.: 
Hoe  fpoedt  ghy  dan  te  land ,  en  laet  my  in  het  woeden , 

In  't  woeden  tegens  My ,  mijn'  Onluft  en  mijn' Luit? 
Ey ,  Sterre ,  voelt  noch  wat  mijn'  onruft  voor  uw'  ruft. 
De  Wereld  is  foo  barfch ,  foo  koel  van  medelijden  : 
Wienfalick,  fonderu,  doen  deelen  in  mijn  lijden? 
Wie  fal  mijn  toevlucht  zijn  ?  wie  fal  my  eenen  drop 
Van  traenen  leveren  uyt  half  foo  vollen  krop 
Als  mijne  dagelicks  ter  halver  vloed  ial  fwellen? 
Wie  fal  fich  waerdigen  te  qu celen  in  mijn  quellen? 

Wien 

Ti{ oinsnVsTBj  y.a'óii  mvHfAiofJihcH  5  tí;  m/uzrtfupímaj  I       Brevt  ftltmen  ;  nimcinluflus 
mi  irn  ■n7tifyt^/M¡ti!'AiJxr-/jJií'.    Fiil.44.  i£.  .  StTMl¿mw-mi'¡mTtJluttWBÍri<iiimbTt.  ScD.oft.;.;. 
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Wien  fal  ick  d'aenklacht  doen  van  onverdient  geweld , 
Van  hoon  te  loon  voor  goed  3  van  fpijt  voor  vlijt  gevelt, 

Vanruggelinghsbeklapp  ,  van  opgeftoockte  quell-raed , 
Voor  onberoemde  gunft ,  voor  onverdiende  wel-daed , 

Van  Vré'  in  tween  geruckt ,  van  twift  met  lift  geweckt , 
Van  vuylen  argewaen  met  Roofen  toegedeckt  ? 
Wie  fal  iich  pij  nen  tot  een  trooiligh ,  Weefl  te  vreden , 

V  Is  Tccrelds  "ïverek  en  ivind-,  God  heft ,  ?n  iveet  de  reden , 

En  d'uythmfl ,  en  'tgevolgh  ten  beften  van  die  't  lijdt  : 
Waer  wacht  ick  foo  veel  heils  ?  de  Wereld  is  foo  wijd 
Gemaeghfchapt  in  den  nood ;  wien  fal  ick  onderhaelen , 
En  rughlingh  over  mijn  oft  mijner  misval  1  haelen , 

Wie  fal  mijn'  liecke  Ziel  geleiden  als  een  Hert 
Door  't  droogc  woud  ten  ftroom ,  ter  koelingh  van  haer'  fme  rt  ? 
Wiefal mijn duyzigh hoofd,  mijn' ryelende leden 
Van  byds  bekoefteren ,  van  verre  met  gebeden 

Ontlalten  van  haer  leed  ?  Wie  fal  mijn  haev'  of  eer , 
Gekrompen  of  gekroockt ,  betreuren  als  fij  n  zeer  ? 

Wie  fal  mijn'  reisbaer'  Geeft  ten  huys'  uyt  helpen  packen ,  <  • 
Ten  huys  uyt  van  dit  flijck ;  als  fteen ,  en  ftijl ,  en  dack,  en , 
Verrotte  folderingh  niet  langer,  fonderpijn, 

d'Onfterfïelicken  gaft  huys-veftens  machtigh  zijn  : 
Wiefalmijn'ftijvelipp,  mijn' lichteloofe  lichten  , 
Beluycken  met  een'  hand,  diens  vriendelick  gewicht,  en 
Betraende  klammigheit  mijn  oogh  noch  voelen  fou , 
Mijn  mond  noch  troetelen  door  ftervens  lefte  kouw  ? 

Of  blij  v'  ick  laeter  op ,  door  's  hemels  heiligh  hengen , 
Naer  uw  te-bedde>-gaen ,  en  lie  mijn'  dagen  lengen 
In  tamelickvernoegh  ■,  de  Wereld  is  foo  bits 
Op  's  naeften  voorden-wind ,  foo  nijdigh  en  foo  fpits 
Op  vetter  Vêe  als  t'huys,  opweeldrigergebueren 
Dan  d'eigeii  mergen-tael :  Waer  fal  ick  een'  om  hu  eren 
Een'  uyt  den  dichten  drangh ,  die  met  geduld  en  fmaedk 
Mijn'  welvaert  melden  hoor',  diedeel' in  mijn  vermaeck, 
Engunne  my  'tgeluck?  En,  magh  ick 't  minfte  klagen, 
De  wereld  is  ibo  vies ,  en  onfe  leck're  dagen 

Soo 

TtxiJÏtMdigitiltmmanoftratM.  Ovid.  4,  Trift.  3.  '  j      L/¡"¿<-cntciecu!osclatiil<t  t.mu*-m*,uu,  Ovid.  3 .  Tlifl.  i- 
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Soofatt,  foo  walgende  van 't  dagclicks gerecht : 
Wie  fal  mij n  Lefer  zijn  ;  hoe  fal  ick  in  'c gerecht 
Der  ftrenge  keurlickhcit  beftaen ,  en  U  onbceren , 

U ,  Polla  van  mijn'  penn ,  die,  fonder  u ,  geen'  veeren , 
Of  vochte  veeren  voert,  van  zilte  traenen  vocht, 

En ,  ecrtijdts  achter  u  geftegen  in  de  locht , 
Nu  byder  aerde  kruypt ,  en  yreeft  voor  alle  tacken , 

En,  wacrderyet  min  hoogh  als  d' Aerde,  fouderfacken? 
Ey ,  Sterre ,  noch  wat  llraels ;  of  voert  my  daer  ghy  gaet , 
Of  licht  my  daer  ick  blijv.  Wij  fpreken  veel  te  laet, 

Mijn  hert ,  en  t'enden  hoop  ;  en  hopeloofe  wenfchen 
Zijn  droomen  by  fchoon  dagh  van  vaeckeloofe  menfchcn  : 
Syreiil,  enfietnietom  ,  fy  rijft,  en  fiet  niet  neer. 

Ey,  Sterre,  noch.  Wat  noch?  Sy  is  geen'  Sterre  meer  > 
Sy  treedt  op  Sterren.  Trooíl,  trooil,  vrienden,  die  mijn' reden 
Van  fchrick  en  haer  te  bergh  gevoelt  hebt  in  uw'  leden  , 
Soo  immer  levend  lit  van  levend  lit  gefchróeft 
Uw  uy terfte  geweld  van  lijden  heeft  geproefr ; 

Kent watick lijd',  entrooft:  Mijn  wederwilligh  ipreken 
En  fal  den  ftracken  raed  van  uw  gefegh  niet  breken : 

Tot  ipreken  hoort  noch  kracht  3  de  mijne  gaet  te  niet : 
Spreeckt,  vrienden,  ick. . . . 

Daer  Iight  mijn'  plompe  Penn  >  en ,  moet  fy  weer  te  ploegh , 
Sy  fal  niet  leveren  als  leeden-lied  en  lijeken. 

Maer,  Lefer,  'tkanbeftaen;  meer  waer  meer  als  genoegh  : 
Waer  't  kind  volmaeckt ,  ten  fou  fijn'  Vader  niet  gelijcken. 

ínter  ca  nrjl'i  quid  tgmt ,  nifi  trijle  ,  Liielli ; 
Tiii.\f:miritm  cenvmit  ifi*  men. 

I  i  Mijn 
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CMijn  voornemen  Ttas  op  den  fielven  voet  als  tot  hier  toe  divers  door 

ae  Boeck-Kamer  te  "Kandelen ,  ende  by  den  ivegh  op  allerhande  Wetenjchap- 
pen  mijn  eigen  gevoelen  aenge^efin  te  hebben ,  fio  naer  de  Waerheit ,  ende 

fio  verre  van  'tgemcenepad,  als  my  doenlick  "toare gelveefi. 
Daer  aen  meende  ick  te  melden  andere  mindere  befigheden  van  ge  fiolen 

uren  binnemhuys,  als  daer  zijn  den  Hof)  de  Mufike  -,  het  Schilderen , 
Teeckenen,  Boet/eren-,  Gieten,  Draeyen  ,  ende  diergelijcke  veel  ;  yeder 
oock  met  ondagelickfihe  opmerckingen  min  of  meer gelenght . 

Tegens  het  ontallige  tijdverjlijten  in  konftigh  of  onkonftigh  fiel ,  als 
Schaecken ,  Ver  keer  en ,  Dammen ,  &c.  Trilde  ickleat  uytgev aeren  hebben , 

by  vergelijckinge  van  betere  ,  emmers  my  aengenaêmere  oejfeningen  des 
lichaems ,  naementlick  in  Veerden ,  in  Geneer  van  verfcheidenfiagh ,  Ball, 

Boíl  ende Bo'l-Tafel)  met  diergelijcke:  oockinDanffen,  Tvelcks gebruyck > 
ongebruyck  ende  misbruyck ,  ick  hier  mede ,  op  mijn  maniere ,  meende  aen- 

geroert  te  hebben :  hoclvelder  mijn'  groen/Ie  Jeughd  noyt  mede  verruckt 
noch  verlockt  en  is  gelveefi. 

7-ljier  ftdeke  Acht  er-mi ddagh  uren ,  le  aere  ick  "toe  der  om  tot  de  Hoof  fiche 
befigheden gekeert ,  dien  den  Avond  eigen  is:  ¿enTvijfènde  hoe  verr  het 

van  de  gulde  Vryheit  is ,  op  tijdige  ende  ontijdige  uren  ten  beroepe  van 
'fHoftefiaen. 

Daer  op  ivaer  een  licht  Avontmael  aengeroert ;  ende  mijn  gebruyck  van 

hctHuys-gcfrn  ten  gehoor  e  varn  Gods  "boordende  een  gemeen  Gebed  te  ver- 
f amelen  i  metivat  vermaens  over  eenige  misfiagen,  die  fommige  chrifie- 
nen ,  mijns  bedunckens ,  in  de  maniere  van  bidden  begaen. 

De  ontledinge  van  defien  eenen  dagh  had  ick  voor ,  met  algemeener  ¿effen, 

badenckingen  ende  voor-r  aedt  e  befluyten:  daer  toe  ick,  (ommeefiallesin't 

korte  ende  in  't  befte  te  begrijpen)  een  groot  gedeelte  uyt  het  1 2  Capittel 
tot  de  Romeinen  te  baete gekoren  hadde. 

d'Opvoedinge  der  kinderen  ivaeremy  eeri  verfche  baen  gelvee  ft ;  daer 
Tvel  Tvat  adems  toe  behoort  hadde ;  maer  ick  meende  met  minder  omfpraecks  . 

daer  over  tegaen }  ende  handelen  'tfiuck  krachtigh ;  doch  als  bylverck. 
Uyt  alles  enlvifl  ick  niet gevoegelicker  te  fcheiden  dan  met  den  Tvenfth 

van ,  vele  ende  lange fulcke  digen  beleeft  hebbende ,  "¡velgereet  en  ge  er n  uyt 
d.e  Wereld  te  mogen  gaen:  doch  met  eenen  voorTvenfih ,  van  noch  eens  al 

levendigh  de  ydelheden  van  't  Hof  te  mogen  ontflerven ;  te  landlvaert  in 
fiilte  gefeten  ,  ende  aldaer  in  volle  ruft  ende  eenparigheit  van  gemoed 
afwachtende  des  Heeren  toekotnfie ,  den  heiligen  Tvegh  ter  Tvoonfiede  der 
Gerechtigheit. 

Seo 
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Soojleil  had  ick  derven  op  fien,  mijnLefer.  Maer  mijn*  lieve  Leeficr,   «w** 
dien  dit  eenigh  te  gevalle  gedrocht  vierde,  dieder  my  infienndeenflierdei^Z'^Z 
diemy  leerde  vat  Jy  hoor  en  Trilde,  ontviel 'my  daer  ghy  mijn*  befwijcken  'f™' gefienhebt.  [„mm*  ».. 

E  volca  dir }  o  di  miei  trilh  e  lenti ,      Fetr.  "•«>"■  ov.  5. 

E  piü  cofe  altre ;  quand'  io  vidi  allegra  Tuft  '*' Girfene  lei  fra  belle  alme  lucenti. 

Anzi  tempo  per  me  nel  fuo  paefe 
E  ritornata ,  &  alia  par  fua  S  t  e  l  l  a. 

Soo  ick  ontrent  den  middagh  pkeette ,  gingh fy Jlupen , 

E  compiè  fua  giornata  inanzi  fera  -t 

Jae ,  tot  mijnent ,  langh  voor  noen :  Teat  haer  belanghde ,  geen1  oogen- 
blick  tevroegh. 

Pieno  era  '1  mondo  de'  fuoi  honor  perfetti, 
Allhor ,  che  Dio ,  per  adórname  il  Cielo 
La  fi  ritolfe :  e'  cofa  era  da  lui. 

Heb  ick  noch  konnen  aemoijfen ,  hoe  verr  ick  met  haer  hoopte  te  gaen , 

Queílo  m'avanza  dicotanta  fpene. 
Neemt  het 

— —  per  fuoi  íántiveítiggi. 

fJAlaer enverght  myniet  datickfinatrede.  Mijn*  Leid-STERREmiJJ  ^f'^f'' 
ick,  ende  moet  fivichten:  m»u  ;  <•«,«< C"  ante  Font 

Morta  colei  che  mi  facea  parlare ,  ¿»/««w« 

E  che  fiftava  de'  penfier'  miei  in  cima ,  í'Ifcí'ór™'. 

ChepoíTiopiú?  «££> Laet  my  met  vrede/hijgen ,  „,„  frwtm» 

   e  vmcavi  pietate : 

—   Ti  fi  ijKfov  olvígj  wíidjs 

TAÚvi?  \sait;  yxítv; ,  e>£o/#/'>¡y  »K¿%t ',  Anthol.  1. 3.  C.  1 2.  ep.  46. 

Ii   2  C¿> 

DIES.    O. 
vid.  ad  Liv. 
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Op  de  dood  Dan  Sterre. 

O F  droom  ick ,  en  is  't  nacht ,  of  is  mijn'  Sterr  verdweenen  ? 
Ick  waeck ,  en  't  is  hoogh  dagh ,  en  fie  mijn'  Sterre  niet. 
O  Hemelen ,  die  my  haer  aengeficht  verbiedt, 

Spreeckt  menfchen-tael ,  en  feght ,  waer  is  mijn'  Sterre  henen : 
Den  Hemel  flaetgeluyt,  ick  hoor  hem  door  mij  n'itenen , 

En  feght ,  mij  n'  Sterre  ftaet  in  't  heilige  gebied 
Daer  ly  de  Godheit ,  daer  de  Godheit  haer  befiet , 

En,  voeght het lacchen daer,  belachtmijnydelweenen. 
Nu,  Dood,  nu  fnick,  meteen  verfchenenen  verby, 

Nu  doorgangh  van  een'  ileen ,  van  een  geiteen  ten  leven , 
Dunfchutfel,  iraetnaerbyj  'kfal'tute  danck  vergeven } 

Komt,  Dood,  en  maecktmy  korts  van  defe  Cortfen  vry : 

'k  Verlangh  in  't  eewigh  licht  te  famen  te  fien  fweven 
Mijn  Heil,  mijn  Lief,  mijnjijf,  mijn' God,  mijn' Sterr,  enmy. 

O  C  XttfiaUTVÍi&  TO  &75&ttfC1V.       AA.  ij    .11. 

Luctwngrtta  frmr:  ~ibfi  crimen ¡t J 'atii  me'u,  mari  jttvatit.  Sen.  0&.  1.3. 

Einde  des  vierden  Boecks. 
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NE  lege  me ,  cm  menfa  nitet  meliore  falino , 
Nee  f  a  fit  antiquis  mollior  e  feu  cibis. 

Ne lege me ,  moneo:  non  e  ft quo  lumen  utrumque  5 
Non  ejl  alter  ut  rum  quo  doluijfe  velii. 

Implorandafuit  qua fè vernácula  virgo- 
Virgini ,  &  huic  durum  Muf  a  probar  et  epos. 

Talü  dandafuit  tali  Medicina  patato  : 

Exegit  Batavos  agrá  Batava  modos. 

Si  tarnen  hac  aliquis  vultu  dignare fereno-, 
Cui  Patria  non  fit  patria  lingua  me* : 

Ejl  ubi  divertas ,  e  ft  qua  deleclet  euntem , 

Sipiget  ignoto flumine  >  r/pa  dtcens. 
Inventes  illic  lapides  Oriente  pet  i  tos , 

Liliaque  Argivis  ítala  mijla  rofis : 

GuftabisfubduèJafacrts ,  *  extortaprofanü 
Non  nova  confenfu  fercula grata  novo  : 

Ut  male  conjuta pretium  detfimbrïavefti  > 

Ut ,  ft  dijpiiceant  t^y» ,  Tráftqyiv  ames. 
C  ONSTA  NIER, 

*  Si  quac  vera  Philofophi  di.xerunt,  abeis  iunt  ,  tanquam  ab  injuilis  poiTeflbiibus ,  vindicandain  ulim. 
fioftium.  *A*guJ!.  dt  Dcftr.  Cbrijl. 

DEN  BLINDEN  WAS   ICK[TOT]  OOGEN. 
Job  xxix.  I  f. 

MO  N  e  o  quod  poflum ,  pro  mea  fapientia.  Ter.  Andr. 

Reftat,  ut  his  ego  me  ipfe  regam  folerque  elementis.  Ho- 
rat.  i.  Ep.j. 

Quodiïtibi  tacita  cogitatio  fcrupulum  moverit,  cur  monitor 

ipfe  non  talis  fim,  qualem  te  eíTe  defidero ,  ut  nonnullos  videris  in 
medio  itinerecorruifie:  illud  breviter  refpondebo ,  non  mea  eíle 

qux  dico ,  fed  Domini  Salvatoris.  Non  monere  quod  ipfe  poflïm , 

fed  quid  debcat  veile qui  fervus  eft  Chrifti.  Et  athleta;  fuis  imita- 
toribus  fortiores  funt,  &  tarnen  monet  debilior,  ut  pugnet  ille 
quifortioreft.  Hieron.Ep.adJul. 

DOMINE,    IN    COECITATE    SVMUS,    ET 
VAN  IT  AT  E    CITO    ABDUCIMUR. 

Th.  ¿Kemp.  de  Imit.  3.  41. 

U4# 



Ad  ïlluflrem 

Zulichemi  Dominum 

CONSTANTINUM     HUGENIUM 

Auriaco  Principi  á  Secretis  primum ,  &c. 

T  Egi,  virgíneo quod 'das jolamen ocello , 
■*— J  At  que  oculis  didici  f  of  Je  car  er  e  mets . 
Omnes  ccecutire  doces :  wam  lumine  cajfum 

ioelicem  vitio  vis ,  Zulicbeme ,  fuo. 
Scilicet ,  una Creatoremmens nojlra tuetur : 

Nil,  oculus,  bruti  plus  animantis  habet. 
Corpóreas  nihil  ejl  acies  radiosqueper  omnem 

Aera  &  in  v  aflas  ej  acular  e  plagas. 
Facía  Dei  omnipotentis  habent  objecia  videntis ; 

Omnipotem  coslisjc  objicitipfe  Deus. 
C.  Boïus. 

ClD  IOC   XLVII. 

OOGEN- 
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OOGEN-TROOST 
A  E  N 

PARTHENINE* 

Bejaerde  Jldaegbd  ,•  over  de  verduyfteringb 
van  haer  een  ooge. 

Erdenckt  den  Dichter  niet  die  defen  Rijm  beleidt : 

Hy  heeft  U  vander  jeughtmetydel' vrolickheit, 
Met  jock  voor  jock  bericht;  en 't  docht  hem,  in die  jaeren , 
Dat  woorden  fonder  fout  en  lacchen ,  Sufters  wa- ren, 

En  't  docht  u  even  foo :  Nu  weten  Ghy  en  Hy 
Het  fuer  en  't  foet  geficht  te  ftellen ,  naer  het  zy. 

Naer  't  nu  is,  voeght  ons  't  fuer :  maer  tuíTchen  t'fuer  en  't  fuere 
Vak  keurigh  onderfcheid :  d'ellendig'  avond-uere 
Daer  God  ons  mede  dreight ,  vereifcht  een  amper  ibet , 
Een  ftaetigh-fuer  gelaet  van  oogen  en  gemoed. 

1  Als  't  kind  geflagen  werdt  betaemt  hem  eens  te  fuchten : 
Maer  knorren  kijven  zijn  ontijdige  geruchten, 

Die  noch  een'  niewe  roey  verdienen  van  de  hand 
Die  d'eeriregeeiïel  gaf  aen  fijn  geliefde  pand. 
DePottebackers  will  is  meefter  van  fijn'  aerde  j  Rom  9.  ». 
Misbruyckt  hy  't  aerden  vat  tot  dienften  van  onwaerde , 
Wat  reden  heeft  het  vat  te  feggen ,  waerom  dus ,  Job  10,  »• 
Waerom  en  ben  ick  niet  foo  koftelick  als  flus  ? 

Veritaet  my ,  aerdigh  vat ,  voll  allerhande  deughden  j 

God  heeft  u  van  een'  kley  die  oor  en  oogh  verheughden 
V  oordachtelick  gedraey t :  Nu  luft  hem  van  die  kley 
Wat  aerdigh s  af  te  doen :  Denckt  of  de  Schepper  fey , 

Schoon' aerde,  wordt  tot  aerd :  wat  ftaet  u  toe  te  feggen  ?  pSi*o.*,j. 
Waer  mede  meent  het  Kind  de  macht  te  weder-leggen 

Kk  '     Van     . 
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Van 's  Vaders  wijs  beilier?  wat  reden  heefteen  Worm 
Te  klagen ,  Ben  ick  oock  gegoten  in  Gods  vorm  ; 
Waerom  vertreedt  hy  my  ?  '  Leert  fuchtende  belijden 
Dat  hem  de  roey  toe  komt ,  en  u  de  fchuld  van  't  lijden : 
En ,  of  't  u  erger  gingh ;  't  vat  heeft  geen  woord  in  't  vat , 
Om  feggen ,  waerom  doet  de  Pottebacker  dat  ? 

1  Daer  zijn  goe'  Predickers  die  met  gefonde  monden 
Bequaeme  meeilerszijn  tot  ongevoelde  wonden , 
Stuerluy  den  op  het  ftrand  ,  die  Vrienden ,  in  den  nood , 
Geruft  en  forgeloos  vermaenen  tot  de  Dood. 

Van  defe  ben  ick  geen  :  uw  lijden  is  mijn'  pijne , 
Behalven  hetmedooghis  uw  verdriet  het  mijne; 
3  En ,  fpreeck  ick  uyt  medoogh ,  ick fchrijf  met  een  mat  oogh , 

Dat  God  weet  of  het  meer  of  min  dan 't  uwe  doogh : 
Enghy  wcetof 'tmy  raeckt,  mijn  uyt-fichttefien  mind'ren, 
Daer  langhs  het  Brood  in  moet  voor  Vader  en  voor  Kind'ren ; 
En  ghy  weet  of  ick  't  voel ,  mijn'  macht  verkort  te  lien 
Om  mijner  dagen  tijd  te  dienen  Dien  ick  dien. 
MaerGod,  God,  Partbenin,  die  defe  lichten  ilichte, 

En  altoos  floppen  magh ,  God  vlieght  ons  in  't  gefichte ; 
Of  feghtmaer,  mogelick,  Komt,  Kinderen,  tebedd, 

Ick  treek  een' vender  toe:  Enwy,  als  recht,  die'tlett, 
VVy  houden  ons  misnoeght ,  en  ilellen  ons  in  't  klagen , 
Om  dat  wy  niet  en  fien ,  al  wat  wy  geerne  fagen. 
*  En  wie  en  fou  die  klacht  niet  luilen ,  waer  's  hem  nutt  ? 
Maer  wie  heeft  oy  t  daer  met  des  Hemels  loop  geilutt  ? 
En  of  den  Hemel  hoorde ,  en  fchonck  ons  niewe  glafen 
Jn  de  bouwvalligheit  van  ons  getimmer  ■,  Dwacfen , 
Wat  meenen  wy  tellen  ?  Deughd  en  Gerechtigheit? 

Trouw,  Liefde,  Vrede-vreughd,  meer  dan  wy  door 't  beleid 

Van 
i  2a S'hh  ii-xyy.v,,  ¡C¡  Simoi  ju!<  yjt-X"-  Eurif.  Optimum  I  to,  fxti  xnitws  ï'£.  Tlur.ñ  t'  'fjm¡j.Íi  »' Jii  ïf yi  fytycfa/la. 

fit  pau  queci  emendare  non  poflis,  íiDeum,  quo  auítore  j  Ak'tÓí  3  K&Tf&ci  ¿*  ?t'ís7  ¡.¿Stol.  Én&v  tits  hiyetv  'i$i  ii 
cunaa  p'.ovenunt,  hnemurmurationecomitari.5in.£/)/^.io7.  |  ■rnmySituj.  fhil.ap.Stub.  P'«c»  o^fimv ,  SjroSt'vra  xstf- 
Unum  eftlevaraentum  maiorum  ingeminm  ,  pati  fe  neceffi-  ¡  -np¿ti.  Inc.     Á^arri;  icfiSp  eis  ti  »s3*Ta>  cofii.     Facile  0- 

tatibusfuisobfeiui.  ld%  delr.tS.     A':;<t>.¡S^-  jaW'tyi9t¿c 

. —  Tantum  aüquis  (ibi  poflTe  vidïtur , 

Fata  quoque  ut  fuperet!  Ovia.  Mn.  </. 
Toiius  vero  ,  II  id   nolumus  quod  Ille  vult  ,   nos  culpandi 
lu:nus  ,  quam  Ule  non   leáe  aliquid   fa:cre  exiftimandus 
eft.  uAi'%  £9.  7»;. 

mnescum  valemus,  ikc.   Tcr.iAnd.it. 

Heu  mihi  quam  facile  eft  ,  quamvishoccontigit,  omnes 
Alteiius  luflu  fortia  verba  loqui  !  Ovid.  ad  Liv. 

3  Eita&ïsiT&aiStiiic  ¡JiiXi/Sh.       Ut  fi  Cotcus  irer 
monftraie  velit:  tarnen  afpicc  fi  quid     Et  dos  quod  curei 

propriuin  fecifie  ,  loquamur.  Hcar. ,.  £;>.  1 7. 

4  Ei   7«  J)»k:oa  hiiuv  tfb'  yjzwv  bZ  pap^jwp  ,     A'«'S'  • ttXeuimc  ti  irvietttwJfn.  rhil  ap.Swi. 
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Van  tweejong'oogen  oyt  bejoegen  ?  Amy ,  neen  : 
Veel'  oogen  van  de  fnelfte ,  en  die  getwernt  in  een , 
En  vonden  door  den  drangh  van  vuy  Ie  menfchlickheden 

Diefchoonetronjenniet;  en'tfchijnt  '  de  (tam  is  heden 
In  meefte  Hoven  uyt ;  der  vruchten  is  niet  meer 
Als  Abricofen  hier  en  Perliken  wel  eer. 

Nu  hebben  Ghy  en  lek  de  Wereld  uy  tgelefen  : 

2  Wat  dunckt  u ,  foud  't  voor  ons  al  heel  ontijdigh  wefen , 
Het  Boeck  eens  toe  te  ilaen ,  en  maecken  op  den  Text , 

Op  's  menfehen  allerwijft ,  dat  is  op  't  aller  ghext , 
Ons  blindelingh  Sermoen ,  ons  oogeloos  bedencken  ? 
»  Sou  niet  des  Hemels  gunft  ons  hebben  willen  krencken , 
Om  binnewaerts  te  fien ,  en  met  de  raemen  toe , 

Der  ftormen  en  's  geruchts  der  ftraeten  even  moe  > 
Ons goedjen t'overflaen ,  en  onfedrooge Lampen 
Van  olie  te  verfien,  om  of  de  Bruigom  quamp,  en 

üe  middernachtfche  dief  ons'  grendelen  ontfloot , 
En  ftal  ons  uyt  ons ,  door  de  reten  van  de  Dood  ? 
Twee  oogen  van  gelas ,  van  zenuwen  en  water 
En  dienen  daer  niet  toe  :  4  die  zijn  ons  met  den  Kater 
En  met  de  Katt  gemeen  •,  en  alle  beeften  fien : 
s  Maer  God  heeft  onfe  Ziel  met  beter  licht  verfien ; 

Daer  flaet  een'  ander'  flrael  naer  binnen ,  op  wat  rijekers : 
6  De  Wijfe  Luyden  zijn  haer'  eigen'  verre-kijekers ; 
En  die  fich  wel  gebruyekt  en  hoeft  geen'  Brillen  meer , 
En  die  fich  foo  gebruyekt  mach  fuchten ,  en  niet  meer, 

Om  een  verlooren  oogh :  maer  laet  hem  met  fijn'  Reden 
Den  overigen  dagh  aen  God  en  hem  befteden , 

Kk  2  Hy 

i  Oo'^S a x»S«'»c ?""'»«!"  i"¿ ¡™ >*'»{.  <;  poraüter  ¡udicio  credentur  coeco   anteire  íapicntes  S    Ciaud. 
1  niWj'  JXaWKa..  E'»  míe  m<ni  ¿f&it  ir(y.yii#<r'  |  Mam.  ¡tb.  3.  ds  Stat.  an.  Quid  ergo  non  mifericorditer  pri- 

¿fk'  ei  TTAiiaii.  TstTO|UpfgfVT'fVi?j ,  iï  tí  ƒ«  tiuTcñi.  Me-  \  ftatur  hominibus  a  Domino  Deo  ,  aquoetiam  tribulatio  be- 
ntnd.  I  neficium  eft  !  *Aug-  Ep.  S7. 

3  Animo  multis  modis  variifque  deleitan  licet ,  etiamtï  '      4.  Simagis  pollerent  oculorum  quam  animi  ¡udicia,  pro- 
non  adhibeatur adfpeöiis.  Cic.  f .  Tufe.    Hoc  eft  fpectaculum,    fe&ö  de  fapientia  foret  Aquilacconcedendum.  ^Apul. 
quodvideturetiamluminibusamiflT.s.Cypr.  deSpeil.  $  Níc  íf¿  *j  vit  a.W<  tk  Ji  ¿».&y.o;tt  x)7v»>.sc.  Piut.de 
Appios  eft  ductor ,   Fyrrho  qui  pace  negati  5»/.  *Amm. 

Multum  animo  vidit :  luminecaptuserat.  Ov  .Fa/l.  VI.  6  Ov<r®- f*h  m.v<izi<?&  ,  U  tu/'W  mita,  itíai.    Qiiatn- 
lllud  autem  imperitos  in  vexatione  corporis  male  habet ;  cunque  partem  rerum  humanarum  divinarumque  comprehen- 
uon  aiïuevcrunt  animo  eiTe  contenti  ,  multum  illis  cum  dens,  ingenti  copia  quecrendorum  ac  difcendorum  fatiga.be- 
corporefuit.  Se».  Ep.ji.    An  lorian  vecordes  oculati  cor-    ris.  ¿en.  Ep.  88. 
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Hy  heeft  de  Ziel  vol  wercks ,  '  en ,  in  die  befigheit , 
Enfalhem  niet  een  uer,  niet  een',  voord'ydelheit 
Der  eewen  over  zijn  :  door  d'eewen  van  dacr  boven 
Sal  fijn  gedachte  gaen ,  hy  fal  God  moeten  loven 

Voord'ongemeenegunft,  die  hemden  hellen dagh, 
2  Die  hem  het  eewigh  licht,  dat  ooge  noy  t  en  fagh  > 
Noyt  menfchen  hert  begreep ,  metiijnes  herten  oogen 
By  voor-raed  open  doet  en  voor  de  hand  beoogen. 

3  De  luit  van  dat  gelicht  heeft  blinder  menfchen  hand 

Haer'  glafen  in  doen  flaen ,  fy  hebben  't  lieve  pand 
Van  kijcken  aen  haer  felfs  moordadelick  ontftolen , 
Sy  hebben  in  haer  felfs  haer  y  delheit  ontfcholen , 

En  in  die  donck'refchool  meer  wetenfchapsgeleert, 
Dan  daer  fy ,  met  den  naem  van  Wereld-wijs  ver-eert , 
Natuers  geheimenis  geloofden  te  begrijpen. 

Sy  dochten  3  't  mael  was  op ;  men  moft  het  mess  nu  ilijpen 
Totvoedfamigerfpijs:  fy  dochten,  'tipelwasuytj 
Al  wierd  'er  weer  op  niews  getrommelt  en  gefluy  tt , 
*  'tb'ou'tfelvefpeeltjezijn  -,  s  daer  werdt  niet  niews gebooren  j 
En ,  ibo  der  noch  yet  niews  ontftond  voor  oogh  of  ooren , 

Sy  lieten  't  voor  de  ] eughd  ,  6  die  haer  verdrietigh  pad Door  doorn  en  diftelen  noch  nae  te  treden  had. 

7  Sy  waren  moe  gegaen ,  gelegen  en  gefeten , 
Gewoelt,  gewrocht,  gefocht,  gefeit,  gefien,  geweten ; 

Sy  wilden  uy  t  den  Tijd.  Noch  was  haer  't  pad  ontkent  : 
Het  naeil  van  haer  begrip  was  daer  of  daer  ontrent ;, 

sy 

j  Videtergoanimusabsque  corporenon  corpulèntum  ali •  ¡  viderequam  carne:  &  illosoculos  pcflïdere  in  quos  peccati 
auid  ,  aut  per  loca  ditrentum  ,  led  iplam  vciitatem  (quifum-    feliuca  non  poflitincidete.  ld.  Ep.  adCa/lrut. 

iuc  incoiporea  Deus  efl)  incorpóreo   contemplatur  obtuiu.  |       ï   0u/A  faé^i ¿ra ,  yQmiuvJ'o^iitStsmymY. 
ü.  Mtmirt.l.i.dcSlat.an.    Jam  hinc,  altius  aliquid  fubli-  [       3   Quotdam  etiam  Mundi  Pliilolbphos  legimus,  ut  totam 
miufque  meditare.       Difcutictur  illa  caligo  ,  Sc  lux  midi-  :  cogitationem  ad  mentís  ecgcrent  puritatein  ,  oculos  fibi  eruif- 
que  clara  percutiet.       Tune in tenebrisvixillè dices,  cum  j  fc.  Hietm.  diCl.Spifl.        Sine  varietate colorum  licebat  De- 
t.tamlucemtorusaipexeris ,  quam  nunc  per  anguftiiT.mas  o-  j  mocriro  vivere  beate  ,   fine  notior.e   rerum    non   licebat. 
culoiumviasob'.cureintueiis ,  5c  tarnen  admiraiis  tam  pro-  '  Cicer.  s.Tu/ï. 
cul.  Quid  tibi  videbitur  divina  lux ,  cum  illam  fuo  locovide-        4  T/^S  wtf'  iif'Sf  *pí&-  7Ífvai  ¿y4  <rz£:&-ütra.  Scph.  *Aja. 
ris ;  Sen.  Epijl.  10:.      Frofeétb  lux  illa  Deus  ¡pie  elt :  quo-  I       f  n*'iTj<&'  1/jwix  ,  x)  F'o</¿m;n  «a!,*     fti'x/v  %gpi»<r'¿(- 
niam  Deus  lux  elt ,  fc  tcnebriinco  non  funt  ullx,  led  lux  '  %á¡*.xan¿yytn3u4. 
mentium  purgaiarum,  noniitorum  corporis  oculotum.  Erit         6  Pns'entem  vitam  ,  quali   viam   fubigendo  tranfimus. 
cigo  tune  mens  idónea  ,  quaeillsm  lucetn  vidcat,  quod  nunc  1  Grcg.  in  Mor.    Vita  hace  elt  vita  dubia  ,  vira  coeca.  ^AuguJI. 
jiondum  eft.  Hccautern oculus  videre  corporis  neque  nunc  !  Omniaiílain  longa  vita  funt,  quomodo  in  lcnga  via  Scpul- 
poteft     ñeque  tune  poteiir.  ̂ Aug.Ep.  6.    Ñecdoieas,  fihoc  i  vis ,  6c  lutum  Se  pluvia.  Sen.  Epi/t.  sí.     Ecce  quam  malos 
non  babeas,  quod  formiciila:  Se  mulia:  Se  ferpentes  habent 
id  cílcaruis  oculos :  led  illum  te  oculum  liabere  l.-etare  ,  de 

quo  in  Cántico  dicitur  Canticoiuin  :  Vulnera!»'  me  Sóror  mea 
fponla,  uno  de  oculistuis,  quo  Deus  viderur.  Humn.  Epijl. 
tj  *A¡>'¿.¡:¡m.    Ex  quo  pervides  quod  multo  ir.elius  fu  fpttitu  1 

dies,  Sc  nenio  vult  finiré  dies  malos.  ̂ Aug.dc  vtrl.Dtm. 
1 — Jam  nemo  fefibs  faturufque  videndi 

Suípicere  in  Cctli  dignatur  lucida  templa.  Lucr.  z. 
7  K¿f©-¿  mvnn,  ?jjt«>.¿»  x¡  X?títa>' 
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Sy  hadden  yet gefien ,  maer  fchemerings gewijfe , 

Veel  meer  als  niet  met  all ,  veel  min  als  't  rechte  wijfe : 
En,  als'topfcheidenquam,  op'tfcheidenuytditlijfa 
Dan  karmden  fy  om  hulp  '  (  blind  bedelaers  bedrijf} 
Er?  wiften  niet  tot  wien.  *  Wy  weten  ons  waer-henen , 
Ons  toe-pad,  en  ons  recht,  dat  over  langh  verfchenen , 
Gereet  ftaet  te  voldoen  >  ons  recht  ter  heerlickheit 

Van  's  Vaders  erffeniss ,  en  eewigh'  eewigheit. Sooveel  verfchillen  hier  blind  Heiden  en  blind  Chriften : 

3  Die  ibnck  van  duyfterniss  in  donckerheit,  en  miften : 

♦  Dees  rijft  van  licht  tot  licht ,  in  't  doncker,  en  voortaen , 
5  Tot  in  der  Eng'len  licht ,  daer  fulcke  blinden  gaen ; 
Geen'  and're ,  van  den  flagh  s  die  nu  de  Werelt  decken : 
Den  Hemel  viel  te  nauw  voor  all'  de  blinde  gecken. 
Want ,  Parthenine  lief,  't  is  niet  de  moeyte  waerd 
De  blinde  gae  te  ilaen  die  hier  en  daer  ter  aerd 
Den  kruys-wegh  buyten  Sté  en  binnen  over-karmen  j 
7  De  blinde  rijck  en  eel  verdringen  flecht' en  armen.    , 
En ,  wilt  ghy  met  my  gaen  en  wandelen  door  't  ilijck 
Van  's  werelds  vuyle  ftraet ,  iïet  wat  wy  ongelijck 
*  Meer  blinden,  meer  en  ongenefelicker  blinden 
Dan  wy  zijn ,  by  den  wegh  fchier  blindlingh  fullen  vinden. 
My  maelt  een  lange  lijft  van  blinden  in  het  hoofd : 

Sy  moeten  'er  eens  uy t  -,  en ,  foo  ghy  my  gelooft , 
9  Wy  fullen  Valeken  zijn ,  en  hebben  Arends  oogen , 
10  En  feggen ,  God  zy  danck ,  die  ons  in  fijn  medoogen , 

Kk  3  Maer 
1  T(/í>.«  ñígpTVfJJÍ.   kAtíJÍ.  <J    TlyvUOTli  T  « vipUTTétol  ,  ¿U'.iJ' '  Ú3^p¿U5T£p:?.      A?-^i)  *.£- 

2  Ghy  inden  aenbtdt  dat  ghy  niet  en  weet ;  roy  tenbiddtn  dat    kcT;  j¿'  ¿  ov  og/jx«raf  /juin.  Sur  ij.  Imn.     Eirz  o^é?  i*«s 
wy  rotten.  Joan.  4.  22.  \a».oi^iy  eít/o/ wc  }&y&.     AVf^uwt  '¡'¿eis  tlv  a  \u¡'j  s,x«c*  Stop. 

3  Bywtliken  defe  dingen  niet  en  zijn  ,  die  is  blind ,  van  verre  I  e.v  Phil. 
niitfer.de.  2letr.  1.9.    Si  cunfla  vides  finiili  fora  plena  qucrelá 

4  T)!  Heerc  opat  deoegtnder  blinden.  Hal.  146.  E.  Indien 
dage  fitl.en  de  oogen  der  blir.de  ¡ten.  Ef.  25.  1  8.  en  3 $.  y. 

$  Vila  bona  non  eft,  nili  beata.  Vita  beata  eñe  non  po- 
teft,  nifi  scterria ,  ubi  funt  dies  boni,  nou  mullí,  led  unus. 

^í'.tg.  de  verb.  Dom. 
6          Tantum  moitalia  peftora  cica: 
Noctis  habent.  Virg. 
7  Maxima  país  hoiniaum  morbo  jaftatur  eodem  ;  Horat. 

lib.x.Sat.  3.     Omncsqucdair.modo  ceed  íumus.  uiful. 

8  ruaran  S' ¿¡jux/'M  i -ni  ¿í'  ot'ziígí©-.  Videtut  mihi 
rerum  Natura,  quoil  graviiTimum  fecit,  commune  recule, 
ut  crudelitatem  fati  lölaietur  a:qualitas.  Stn.deCmf.  ai.  Pdyb. 

Leviuscommunia  tangunt.Cii»¿.J!d^.      Huicegovulgum 
Errori  lrmilem  cunftum  inlanire  docebo.  Hor.  2.  Serrn.  3. 

   Glomernmur   in  iinum      Innúmera;  peñes,    CU:td. 

tup.ii  j  <¿  ¿'¡íslw:t¿i£fá-ZQ.n(íí@; 

Te  mine  delicias  ext¡a  commuiua  ceníes 
l'onendum  ?   Jjtv.ti. 

Humani  geneiis  mores  tibí  noíTe  volenti 
Sufficitunadumus ,  paucosconrumedies,  & 
Dicere  te  miferum ,  poílquam  illincvenens,  aude.  Juv.t<¡. 

Refpice  quod  non  es.  Verf.  1.     Dulce  lamentis  relönare 
entes.     —  Dolor  ipli:   magnus     Gaudet  in  mullos   lila 

fata  niitti  ,  Seque  non  folum  patuiífe  pcei:a:.    Se».  Tro. 
Mittemonaiium  incommoda  tañquam  propiia  deHeie.  Val. Max.  y. 

10  Habegratiam,  velut ufus alicnis.  Sen.  Hóqhabctin- 
ter  reliquamala  dolor,  quod  non  fupervacuus  tantum,  ¡id 
ingratus  eft.  Sen.  Epij!.  99.  Acquielcamus  his  ,  qua;  jam 
baulimus :  li  modo  non  perforato  animo  haütíebamus ,  & 

tiansmttteuu  ^uiccuiid  acceperat.  Mi. 



2Ó2  V.       B   O   E    C    K. 

Maer  een  oogh  en  ontnam ,  en  beide  nemen  moght. 

Dan  ben  ick  t'ende  wercks ,  dan  heb  ick  uyt-gedocht : 
1  Sitt  neer ,  't  viel  ons  re  bangh ,  foo  wy  de  lijft  uyt-ftonden  j 
Mijn  uer-werckis  voor  twee  dry  ueren  opgewonden : 

Of 't  met  een'  veer  gaet,  of  met  hangende  gewicht  ¡ 
Staet  u  te  keuren ,  naer  mij  n'  reden ,  fwaer  of  licht.    . 

Gefonde  Li'en  zijn  blind :  fy  lien  maer  door  de  weelde 
Vanhaerwelrijend  bloed:  fy  fagennoytwatfcheelde 

Kranck  enonkranck  te  zijn :  ly  fagen  noyt  haer'  Gall 
Ontfteecken  tot  een' Koorts:  fy  lagen  noyt  den  vall 
Van  foute  iinckingen  op  oogh ,  of  oor ,  of  longen  ; 

Sy  fagen  noyt  een'  Roos  op  eenigh  Lidt  ontfprongen  : 
1  Het ftadige geblick  van  haren  Sonne-fchijn 
Verblindt  haer'  oogen  foo ,  dat  wat  fy  niet  en  zijn 
Haerduncktonmogelick ,  als  andere  te  werden. 

3  Soo  fiet  men  fe  door  weeld'  in  weèld'  op  weeld'  volherden  > 
Soo  leggens'  alle  daegh  't  haer  van  den  hond  daer  op  j 
Soo  vierenfe  ftaegh  fchoot,  en  voeren  't  in  den  top : 
+  Tot  dats'  een  flinger-buy  fien  vallen  in  haer  laken , 
Die  't  Schip  op  zijde  werpt,  of  dat  fy  't  voelen  kraken, 
't  Zy  op  een'  blinde  klipp ,  (  de  klipp  en  is  niet  blind , 
De  Schipper  is  het ,  die  lich  't  ftieren  on  der- windt , 
En  heeft  geen  oog'  in  't  zeil ,  en  weet  van  ftroom  noch  ftreken  ) 
't  Zy  op  een  brandigh  ftrand  ;  daer  raeckt  het  roer  aen  't  fteken , 
De  Stierman  over  boord.  Dat  heet  voor  uyt  te  fien 

Ter  langhde  van  fijn  neus :  foo  fien  gefonde  Li'en. 
De  Siecke  fien  noch  min ;  te  weten  door  de  dampen 

Van  haer  ontfteken  bloed ,  door  Gichten  en  door  Krampen , 

Door  Steenen  en  Colijck ,  door  Groen'  en  fwarte  Gall : 
Wat  haer  te  voren  komt ,  haer'  pijnen  verwen  't  all  > 
Sy  fien't  huys  tuymelen  dat  recht  llaet  in  fijn'  mueren  j 
Sy  fien  haer'  vyanden  voor  't  bed ,  en  't  zijn  gebueren , 
Die  haer  ten  dienfte  ftaen :  fy  fien  de  dood  in  't  vat 
Dat  haer  genefen  moet ;  fy  fchricken  voor  goed  nat , 

1  I.icet  hic  confidere  :  non  elt  Cantandurn  ,  íes  veía  agi-    Noot/  j  Swtoi',  *j  ufy  aV  aii&tufiTi/.     A?  í '  ¿k  Síu  i  sx¿f«- 
tur.  7«i/.  4'.  ,  ffjp.  Eurip.  Beller. 

z  Ferme  fit ,  ut  íes  fecunda;  negligentiam  crcent.  íiw.11.        4.  Nemoceletiusopprimitur  ,quarn  qui  nihil  timet.  VcU.  z, 

;  Ou'J' 'Jyeiat -fy^1  (7¿i,u' ¿fj.i>.da.!Ïxe,''!A'i'   A"»ami»7s      íiequintifliniuminitiumcilaiiiitaiis,  lecuiitas.  IbiA. 
/u«Tj",r   ¡i)  crin  yjy.t*criat  71      riíifJiS«/.    Script,  nar,  Carm.  | 



OOGEN-TROOST.  2<Tj 

Al  ofs'  een  dollen  hond  fijn  gift  hadd'  aengebeten ; 
Sy  fien  noch  hulp  noch  hoop,  (Too  dichte  zijn  defpleten 

Daer  d'onervarencheit  in  hoogen  nood  door  fier, } 
Sy  fien  noch  licht  noch  locht  tot  uy  t-komft  van  verdriet ; 
Sy  fien  de  geeffel  wel  daer  mé  fy  zij  n  geílagen } 
1  Maer  Gods  hand,  diefe  voert,  en  fienfe  door  de  plagen, 

Verdiende  plagen ,  niet ;  (  mijn'  lieve  Parthenin, 
Slaet  defe  blindheit  gae ,  daer  fteeckt  voor  ons  wat  in  ) 

Sy  bijten  in  den  fteen ,  en  fien  niet  *  dat  de  Werper 
De Pottebacker  is :  haer  lijden  maecktfe  fcherper  > 

Sy  werden  lijdende  '  half  moedeloos,  heel  gram, 
Als  of  haer  geld  weerom ,  en  veel  gelijcks  toe  quam. 
Sy  pleiten  tegens  God ;  fy  konnen  Job  ván  buy  ten  : 

Haer  hert  ftremt  tot  een'  key  daer  redenen  op  ftuy  ten Als  ballen  van  den  muer.  Het  blindfté  van  haer  zeer 

Is  meerder  twijffelingh :  fy  fien  niet  dat  haer  Heer 
Haer  Heer  en  Meefter  is ,  en  meefterlick  kan  falven , 
En  ftraftfe  mogelick  niet  wijder  als  ten  halven , 

Om  heel  erkent  te  zijn  * :  fy  lien  haer'  dorheit  aen , 
Enfeggen,  Menfchen-kind ,  is'tmog'lickteverftaen 
Dat  defe  beenderen  noch  eens  aen  't  leven  raecken , 
En  noch  eens  over  end  ?  fy  fien  niet  dat  hermaecken 
Veel  min  als  maecken  is ,  en  dat  van  yet  tot  y  et 

Een  flecht  mirakel  is  by  't  eerfteyetuyt  niet. 
Tot  dat  fy  't  famen  fien  en  voelen  en  befinnen. 
Vriendinne,  weeft  getrooft ;  5  Godkan fich  felfs verwinnen , 
6  Hy  heeft  noch  ilijeks  genoegh  en  fpeeckfels  in  den  mond, 
Om  ons  te  leeren  fíen  watfieck  fcheelt  en  gefond. 

Gerufte  Li'en  fijn  blind:  fyfien  maer  door  het  troet'len 
Van  haer'eenparigheit.  ̂   fy  keuren  't  all  voorhoet'len 
Dat  onru ft  geven  kan :  fy  fien  de  forgen  aen 
Voor  Schroeven  fonder  end ,  die  door  de  finnen  gaen , 
En  fchroeven  vruchteloos ;  fy  fien  den  dagh  van  morgen 

Niet  eer  dan  't  morgen  is :  fy  wilden  seerne  borgen 

:       ;'■;'•        ,  Kond, I     A:'«C   Til    v=ai    Tj  ~t'-/J»Ta    'lUYtlfOj  77B7T  ,      Kdï  TÍuu  ¿\y.huu   j  yx  TlS  tsp-JJfJJLTi.       Xc-tf/VVat  É7ïp«Ci  Taf  ¡LVzyKUils;  &''*-•  hífíí 

»»  «íixf'  ün^H^ty  /2g?rav ;  H<P'  ifyC;   'fáv  ,    s'^' t^^'n  i       4.  Hy  in  geboft  niet  uytácduy/lerniJJiTvedtr  te  i^fmi.  Jobiy.12. 
<S    l:i.   Inc.                                                                                            ;   Hir.c  omne  ptincipium:  kuc  refcrexitum.Wor.3  Carm  6. 

2  Ai  ai/^jsceif  ¿>c^v  /Ê^öTt?;  StiixaTo/.  I   Q. 7;  ¿:hS\-ic ^fj;  5«¿p    Il&¿TÍa>'t>i--i*tvC  >:itux$jfj.H?>i  Tflyri. 

i  Avin  yS  ifíñ  t'  As  ï      ■'  "  ;t.'     E  Sívret  /sjetí*  Tiisiyji-  i  íoza;y$  aíj«&í  wra  'BgfoétffiS  JtKtíf.   Maj.                     * 
ri •¡innti.C.'tan  •  libi  iple  poenasiirogar.         6   Z$js~-íyT¿i4JJ-iitQií[u¿i.yji  //.¡i&-  iyj.    Inc. 

Stn.Htr.  Ott.    KiSf       -    !  ■■  •'*  /j3i;¿».    KírraVí  j      7  Abunde  raius,  íi  pisíentibus  ftuatur ,  nec  in  Icn?iiis 

fmíii.juñn'..  U  'lv¡i-<¿.'jti,  ¡mJí  m^tm  I  conlultaus.  Tac.  2.  Hi/I. 



2Ó4-  V.      B  O  E  C  K. 

Kond  't  forgeloos  gefchien :  ;  fy  wiften  geern  hoe  't  gaet 
In  's  Vaderlands  beftier,  hoe  't  met  den  Oorloghitaet, 
Wat  Munftcr  broeyen  fal  -,  waer  't  kommerloos  te  leien : 

Sy  Hen haer'  plichten  niet ,  of  fchricken  voor  haer  weien , 
Als  waer  't  Medufas  hoofd :  2  fy  iien  niet  dat  een  man 
Sijn  Lands-heer  fchuldigh  is  all  wat  hy  weet  en  kan : 
3  Sy  fien  haer  huys-gefmn  niet  hollen ,  door  de  flaep-fucht 
Van  haer  onweckbaer  oogh :  fy  fien  niet  of  een  Aep  fucht , 
Of  eenigh  Chrifti  Lidt :  fy  forgen  als  deKatt , 

Sy  fagcn  geern'  een'  vriend  geholpen  uy  t  het  natt , 
Kond  't  maer  drooghs-poots  gefchien :  Sy  wilden  geerne  ftelpen 
Des  naeften  woedigh  vyer  -,  waer 't  met  een  wenfch  te  helpen : 
Sy  gingen  geern  in  't  huys  van  jammer  en  verdriet, 
Verltoorde  maer  't  gekarm  haer'  foete  weelde  niet : 
Sy  fien  den  roock  op  gaen  van  Engeland  in  kolen , 

Van  Yerland  halfin  d'afch,  van  Duytsland,  vandefolen 
Ten  halfe  toe  verfchroeyt :  maer 't  is  een  fchrickigh  fien , 
Gelijck  klcinhertige  ftaen  by  gequetfte  li'en , 
En  vreefen  vooreen'  fwijm ,  die  haer'gefontheit  krencken  , 
Haer  aenficht  ilencken  mocht :  fy  keeren  felfs  haer  dencken 

4  Vandenellendigen>  fy  wenden 't  van  de  ree 
Daer  's  naeften  fchip  op  íhiy  t ,  en  kiefen  volle  zee , 
Zee  van  geruftigheit ;  daer  hoeft  noch  touw  noch  lood  uyt  •, 

5  Haer  Broeder  moght  vergaen ,  fy  fetten  niet  een'  Boot  uyt : 
6  Sy  fien  niet  dat  lijn  leed  magh  morgen  zijn  haer  wee : 

Sy  iien  niet  hoe  't  haer  gingh  als  God  met  haer  foo  dee : 
7  Sy  fien  haer  niet  vergaen ,  fy  voelen  haer  niet  ilijten , 

Sy  haeten  't  Spiegcl-glas ,  om  dat  het  kan  verwijten 
Hoe  verr'  haer  aenficht  van  der  groene  jaeren  kuit 
In  rimp'len  is  verzeilt ,  hoe  naer  fy  zijn  de  ruft , 

Die 
I  K«t»ov  3  y '*(,<*>  ■efHtyyjÍTmíxetv  -ju Jh  ËuCsXi'ai  tujjcto  j  Nilllbi  quifquam  ¡pondere  potclt  fïnr.um  &  íhbile.  Sea.  Oei. iís  dy.tím®-.  Èmip.    Omnia  vertí 

i   n.s¡*«j  OTT'oïiisni  /jjci  JïJly/jSfïot.     Ö (d/j '  i'uieu®-  tbij  j       Cernimusatqueaiiasafliimere  pondera  gentes , 
rn^itTriivx'dvip.     Eurip.  Concidere  has.    Ovid.  Mttam.     Ö  <f  ¿>.£@-  ¿/2i£iu@-, 

3  D:c /ichjlap  aenjlelt  wfijmvrrc^,  uit  úeen  broeder  v.w  een  |  a¿M" 'izñ/xi&s.  2¿jC  ¡j™  y¿  totÚicv/t^v  c^7pf«x<f  *M97t  kM», 

Doorbrenger.  Troverb.  18.  9.  O tf' ¡Mf  aiat ,  11  %»<tn'  t'  m«-  I  /ÏKKe-n /¿S/j  77Ast(-ïv,  ¿rt.oTt  fjt«SÍ\'íyHV.  Theogn.  Ka&Virt/jJ*» 
Jpi-i.     ÖvTtian,  ¿Tt  mhn  £1  hpímcrwi  AS .  Eunp.  \  j  xei<m¡f¿óf®-.     Lucían.  Dial.  Mort.     Uní  nimitum  tibí  re- 

.;-  Mi  mi/$rít<7n¡t  ¡3' xyw  ittr&! rit  i(se>ío>i.     ngz'anvra?  ii-  \  cíe  fempererunt  res  ?   Hor.  z.Sat.  a. 
dpi.  rr@-  ̂ t-jíic.  Eurip.  o<t'  ¿l>A5eic,  ,u_a>.ijw  ¡tíimen  £*Mlí.    Oú  ̂ ernuySrnu;  Sj, 

5    Mi  $¿'jy"íTcúgfv  a  n?¿xo7iri  y.eíufyw.  cfWív ,  <a/>¿~eit dei.     Xpi  t'  ¿ktwgvti  mi,uí¿TOv ,  m  eTcív'  ¿p¿v  , 
«  Necraltinoquidein  dominamur.  Sen.  Ep-./L  101.     A."/Xo7i     O  ¿  tth'Íghí  axiSntiKM>-mjyjr.y.Se.     Si  in  lecundis  re'ous  bonam 

7S  t¡ 9/).» ,  m> 4 «¿5, *Mo7t  í x^F».  Vtü  ¡latfJ  eVftei/jtcrinm'i  quoque  menrem  darer.t  Dii ,  non  ea  lblum  qui  eveniílent , 
o,  c  tk^cw  $p¿tí  Stíí-    CIícVk&us  OTXS37»  etj  KauTBcitj  nytf.  I  (êd  etiam  quícevenirepoílentreputaremus.  Luí.  30. 

Nemojíecurui  eftin  hisbonis,  qua;  poteft  invitus  amiltere.  |       7  T¡rr>.it  igji  1 >  íliit tonu»e¿x.5«»íT'í*s3)i»iP. 
viUg.at  liü.  ̂ irbit.  1.     Caufc  moit.ilium  ¡ncerta ,  qur.ntoque  ¡  -^.  Secura  quies  illum  ,  fimilüciue  fopori 

flus  adeptus  lis,  tanto  te  maysin  lubrico  puta.  T.tc.  ¡.  ~inn.  '■      Detinet.  OvU.  1. define. 
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Die  haer'  ruftftooren  fal.  Nochtans  de  jaeren  loopen  j 
1  d'Onruftig'uere  komt,  die 't  fchoon gebouw  fal  floopen  > 
En  wee  dan  d'ongereed'j  en  wel  den  dicnaer  dan 
Die  God  foo  doende  vindt  als  geen  geruft'  en  kan.  Matth.:+.*5. 

Wat  zijn  d'Onruftige?  noch  eens  foo  blind  te  achten : 
Sy  fien  maer  door  de  webb ,  van  roerendegedachten » 
1  Van  forgen  fondér  vrucht ,  van  kommer  fonder  leed , 
Van  traenen  voor  den  tijd :  de  Winter  valt  haer  heet , 
De  Somer  dunckt  haer  fuer.  Dit  zijn  neus-wijfe  blinden  > 
Sy  fíen  dat  noy  t  en  was ,  fy  konnen  knoopen  vinden 

In  't  gladfte  van  de  bies.  Üyt  wat  hoeck  dat  het  waey  t  j 
Sy  zeilen  by  den  wind :  fy  wieden  eer  men  faeyt , 

Sy  hooren  hoe  't  gras  wafcht.  fy  fien  de  fchoor-fteen  roocken 
3  Éer'thoutontftekenis.  4fy  fiende  Werelt  fmoocken 
Van  't  allerlefte  vyer :  fy  fien  God  in  de  wolek 
Langh  voor  den  Dieven-nacht :  fy  beven  voor  Gods  volck  M«th.i4;+3 , 

VerrvandeRoodeZee:  fy  konnen  niet  bevroeden  i"S«f¿?'i.. 
Dat,  Diefe  maecken  koft ,  kan  voeden  en  behoeden.  Ap©c3.  =. 

J  Sy  zijn  altoos  beroyt :  haer  mangelt  altoos  wat , 

Haer  leile  droppel  leekt  uy  t  't  niew  ontfteken  vat ; 
6  Sy  trouwen  fpy  noch  flot ;  fy  hooren  allom  dieven. 
De  fomm  van  alles  is ,  God  kanfe  niet  believen  : 

Sijn  fonne-fchijn  is  ftorm ,  fijn'  weldaed is  elend , 
Sijn' gunft  is tegenipoed :  de Logenaer  ontkent 
All  wat  hem  tegen  gaet ,  7  d'ondanckbaere  derft  heelen 
All  wat  hem  mede  loopt ;  de  wel-vaert  mach  hem  ftreelen5 

Hymaeckterhell-vaertaf:  waerom?  daer  is  geen' ftaet 
Te  maecken  op  den  duer:  foo  keuren  fy  den  Staet 

In  't  uy  tterfte  gevaer ,  in  't  befte  van  fijn  bloeijen ; 
Soo  noemen  fy  Gods  gunft  fijn'  boeijenen  fijn'roeijen, LI  Soo 

i  Sicpemens,  dumvirtutisfuifecuritatereiblvitur ,  hifi-  i  dum  in  corporibus  futuri  languons  figna  pracurrunt:  qurc- 
diaiiteadvetlarioinopinara:  culpa;  telo  peifbratiir.Crtg.i»  Mot.  \  dam  cnim  fegnitianetvis  inert  ,   &lïne  labore  ulla  laukudo, 

i  Telle  timorem ,  Necdoloiadíit :  Nubila  mens  eit  Hïc 

Itbi  regnant.  -Boe/b,  de  Ctnf. 
i  Malus  ¡nierpres  leiura  metus ,  ernne  trahebat  Au- 

gurium  pejore  via.  CUud.it  TScIi-Gtt.  Nemo  beatus ,  qui 
inmetueu,  qui  fufpectam  habetvitam.  luc. 

4  Quid  prodeft  mala  accerfere  &  prxfens  tempus  futuri 
metu  perderé  ?  Sen.  Quid  dementius  aurem ,  quam  angi 
futuiis,  noc  fe  tormento  refervare ,  fed  accerfere  fibi  miferias 

íc  admovere  ?  Sen.  E?.  74.  Si  vero  aliquod  tiaietuf  maluin, 

co  peiinde,  dum  expeeïatur,  quaii  venifict ,  urgetut;  & 

Quidquid  ne  g atiaiui  timet ,  jam  metu  patitut.    Queraadmo- 

S<  ofcitatio,  &  horror  membra  percurrens:  licque  firaius 
animus  ,  multo  antequim  opprimatur  malis  ,  quatitur : 

prafumit  illa  ,  &  ante  tempus  cadir.  ¡bid. 
;  Nunquam  dives  agit  qui  trepidus  gemens  Selè  credit 

egentem.  Boetli.  deCenf.  • 
C  Intct  fufpefta  male  vivitur.  Sen.  Meticulofi  ad  dete- 

riora credenda  proni.  Curt.  4. 
7  Tu  «y  xcfstr«;v  arrnmt ;  Kí;JW  Tu;] 9 iitTtlf  ¿-rucran 

ttSwraTlu.  Kt»  ¿'  ¿5  <Brri»  ¿lattaiiittti  >  U¿  ¡Trimt  ¿&is 

ni/.i-  ¡1  Ttmyfylw  ,  ¿)\iti  t'k.V®-  í';<V.  Sel,  ap.Sht, 



t<56*  V.      B   O    E   C    K. 

Soo  doemen  fy  de  vreughd  voor  ondeughd ,  foo  de  ruft 
Vooronluft:  lbo  is  heil  haer  heil ,  enlaft  haerluft: 

Soo  is  de  wel-vaert  maer  een  masker  in  haer' wijsheit : 
Soo  dunckt  haerdatde  wall  maer  op  een  doyend  ijs  leit, 
De  Wall  van  Sraet  en  Sradt ,  de  mueren  van  haer  ïniys 

1  Befittens'opgenaevanMier,  en  Moll  en  Muys. 
2  Ten  einde  werden  fy  Propheten  eerft  toe  haerent  > 
En  vak  'er  uy  t  de  locht  quaed  vyer ,  fy  wedervaeren  't ; 
Haer  droomen  wordt  voldaen.  Hadd'  Pieter  min  mistrouwt , 
Hy  hadde  min  gefackt ,  en  hadd'  hy  recht  gebouwt, 
Diep  maer  een  Moftaert-faed ,  hy  leerde  water  treden. 
Soo  teer  is  't  onderfcheit  van  toeverllcht  met  reden , 
En  kommer  buy tens  tijds.  3  God  leei^  ons  middel-maet , 
't  Is  gins  en  weder  mis  al  watdaer  buy  ten  gaet. 
Al  laegh  het  Goud  in  een'  en  't  Lood  in  een'  der  fchaelen, 
't  Is  gins  en  weder  mis ,  foo  langh  daer  een  kan  daelen. 

«■  De  Gierige  zijn  blind :  fy  lien  maer  door  haer  beurs , 
Die  dick  en  duyfter  is ;  en  geeft  haer  eens  wat  keurs 

Van  wijs  en  ongeleerd }  s  fy  weten  't  niet  te  fcheiden ; 
Van  vroom  en  deughdeloos,  de  rijekfte  wint  van  beiden  -r 
Van  fchoon  en  van  mismaeckt ,  de  rijekite  weeght  haer  meelt ; 

Van  botten  van  beleert ,  fy  zijn  voor  't  rijekite  beeft  5 
Vannutten  vanonnutt,  vanon-e'elcn  van  adel,  ~   • 
Sy  keuren  't  befte  peerd  naer  de  verguldfte  zadel : 
6  Sy  kennen  vriend  noch  rhaegh  door  't  blieken  van  de  winft ; 
Haer'  brillen  zijn  van  tien  ten  honderden ;  voor  't  minft : 
Sy  leenen  niet;  dat'sfeha' :  fy  handelen ;  dat  's  eerlick : 
Syftelciiniet)  dat'sfehand:  fy  woeckeren,  dat'sheerlick: 

>jx>l<¡úz£icívJjm-zv\rc¡i.  •T©'  TOlí.ir.      Ti/S>»5  f'  a  <wii-i  /¡\í-ztirm¿;  frtirjj.    Min. 
1  Effiijere  morrena  ,    quisquís  contempferit  :   timidiITi-  1       5  Tanti   quantum  babeas  fis.    Hor.  Strm.  lib.  i.  Stt.  i. 

mum  quemque  eam  confequi.  Curt,  Protinus  ad  cenfum  ,  de  moiibus  ultima  fict 

j  V.iicrpiSj:*  5v::_í«,  /mí' ¿■m>.?n?tvi  i'yi».  Invitiumdu-1  Quacliio.  Juv.  3. 
il  Ipifoga  rhr.dt^Art.  Virtus  efi medium  vitiorum.  li.\.  \  U>.ins  3  **»'  83li(ííxujuf»  «§¥  i&x£j.  Men.  Divitüs  pa- 

ti.  1?.  Mi  ?, .;  i "SS  -árivx'tzvi. Script,  aur.  Car.  ap.Stob.  rent;  quasqui  conitruxerit ,  ille  Clarus  fit,  fortis,  jullus, 

Safg^»®"^' ;  ..  ri -,  :;j  '  ;~!jv  ̂ m/jjJTi&v.  Ut  nihil  timen-  \  fapiens  etiam,  &rex,  Et  quidquid  volet.  Hor.  z.Sirm.  3. 
Hii  lic  nihil  conteninendi  autor  finí.  Liv.6.  Sunteniruqui  ¡  Tin  /*ov»f  ötiwsteÏ,  Knj  J\iryi\n**,  ¡¿ijio-s  ■jftrcltu  ,  Kaf 

dum  nimis  timent ,  nerjliafi  indexteram  rapti  extollantur ,  otcjj»,  oí;  í^tiKsr  ■ivSpú'jQH  jyexo?;,  T¿otMs¿  Ktx-nSnij  ra' 

>n  finiítram  hpfidemeigumur,  Se  funt  ruríus  ,  qui,  dum  '\í'  a/A'f>.íj^raf.  Tt:eo£.ap.Stob,     ut  quifqueFottaná  mi- 
nimis fe  aufciuot  a  finiltra  ,  ne  tórpida  vocatiotiis  molli-  tur,  Ita  prarcellet,  atque  proinde  fapere  eum  omnes  dici- 

\:  lorbeantur,  exaltera  parte  jactanti.t  faftu  corrupti  atque  mus.  Tlmti.Pfrud.  Inlcitiaverica:cumag't.  Hor.  z.Serm  3. 
jo:iIuinpt¡  in  favillam  fumumque  vaneícunt.  ^A 1  \.  E¡¡.  ü t .  ;  MírsvKjjvgpr/Sxíiraíi.  ^Anzcr.     Sanñiilnna  divitiatum  Ma- 

4.  Cieos  rcddit  cupidiras ,  avatitia  Se  audacia.  Cíe.     Ava-    jeltas.  juv.  1.     T;p  -¡S  cjï'jucsïtt?.*:-©-  ti(v?*¿m;-s-y¡. 
rus  ccecuseit.  ̂ uguft.  d;  Dcílr.  Chr.     Auricarcusamor.  KjVf.  ¡       6  9:>.afyjo¿x-rÍT'sgiy,  'oTzrx;ei¡  bkvtAi     Tiéitcux ,  ¥ 
■^£i.  z.     rrrd.xtam  exea  cupido  eft.  O-jid.  Mct.  3.     Impius    w'iJVf  >{$  ira  vrat  ¡f'¿>.©-  Sí.   Diph. 
lucti  furor.  S;n.  Hwrc!.    ö  js,ïT?.i!;i(,  zn&zTríp  iaipáí!       Criminibus  debent  lic:tos  .    pomaria  ,    mentas.  Jhx: 

y&w  »     T"f >¿t,0MTjt,im  B^>.ae¿r,n»<á,  Inc.    O  3  aAí- .  Ti  ¡U/S®-  iJt¡,,*ft  &ü'  $&jJ£i  »,-. 



N TROOST. 

i  ó; 

O    O    G    E 

Sy  liegen  niet  i  dat 's  fond:  fy  feggenrondenklaer, 
1  Daer  moet  gewonnen  zijn ,  God  gev'  op  wie  of  waer. 

1  De  Quiftige  zijn  blind :  fy  fien  maer  door  *  het  puylen 
Van  oogen  rood  en  leep  -,  en  meenen  wel  te  fchuylen , 
Waer?  J  onder  't  fchoonedack  van  openhertigheit, 
En  meenen ,  +  wie  daer  meeft  kan  fpillen ,  met  befcheit , 

Of  onbefcheit,  is  mild  j  en  meenen,  J 't  grove  teeren, 
Is  een'  gewiiTe  kunft ,  die  knechten  maeckt  tot  Heeren ; 
6  En  fien  niet,  dat  het  kleed  des  Heeren  op  den  knecht 

Juyft  als  't  Goud-laken  op  den  houten  Leeman  hecht -, 
En  fien  niet :  jafy  fien 't,  maer  door  7  den  leften  helder, 
C  Want  defer  blinden  oogh  werdt  op  den  avont  helder  ) 
Dat  die  de  maeltijdt  geeft ,  de  geck  is  van  de  feeft , 
En  by  de  Wijfe  heet  een  op-gegeten  beeft. 

De  Prachtige  zijn  blind :  fy  fien  maer  door  fluweelen, 

Die  ondoorfichtbaerzijn  >  fy  kunnen  't  lijf  niet  deelen 
s  Van  't  uyterlick  gewaed ,  9  fy  keuren  haer  en  ons 
Naer  zijd'  en  wollen  webb :  de  tijck ,  en  niet  de  dons , 
Maeckt  haer  het  bedde  waerd  j  de  lijft,  ennietdedoecken, 
De  fchoone  fchildery ,  de  band,  en  niet  de  boecken , 
Maeckt  haer  den  fchrijver  goet ;  het  huys  ,  en  niet  de  man  * 

De  kapp ,  en  niet  het  hoofd,  is  dat  haer  ket'len  kan , 
1  °  De  Machtige  zijn  blind : 1 1  fy  fien  maer  door  haer'  krachten , 

Die  lomp  en  moedigh  zijn ,  fy  pletten  en  verachten 

1  Ëa' ¡m Ktptaiwnt ¡wt)Sicèai yjiKcv.  Rem  facías;  rem  > 
Si  pofiisreciè:  C  non  ,  quocunque  modo  rem  ,  Hor.  I.  Ep.  4.. 

Quis  metus  aut  pudor  eft  unquam  properantis  avari?  J«v.  1 4,. 
Mercedem  aut  nummos  ,   unde  unde .   extricat.  Hor.  1 . 

Strm.  3.     Kx<u7c  TixAfjoffiixn;  lísripTigfi.  Eurip.  Hypf. 
2  Nunc  age ,  luxmiam  &  Nomentanum  accipe  mecum  , 

Vincet  enim  ftultos  ratio  infánire  nepotes.  Wor.  2.  Ser.  3. 

•  fuperflui  carne  diftenti.  £tj.  i.6.  Quibus  in  folo  viven- 
di  caufTa  palato  eft.  Juv.Sat.n. 

Stupet  hic  vicio ,  fibris  increvit  opimum 
Pingue,  ter  f.  3 . 

—  rarum  8c  memorabile  rnagni 
Gutturisexemplum ,  conducendufque  magilter.  Jnv.  z. 

  Hic  bona  dente 

Grandia  magnanimus  peragit  puer.  Perf.  6. 
3  Fallir  enim  vitium  fpecie  vinutis  Scunibú.  Juv.Sat.  14. 
4  Divitiarum  Sc  pecunia:  nun  alium  frucïum  putant  quam 

proruGonera .  S:nt. 

5  Tsf  í  iJïor  Jii-Tüium;  aXajisr*»;  /2/sv.  Koi7.&s  axseiv 

ra^j!  Treieï  mot  K&xñt.  Men.  O'  ƒ'  vsrifCï'w.ftiv  x}  f¿xrow. 
c &•  >  tJ  o^f  TiJïcr  x\x>  imai  vsrsfCxVtf.  «  >S  'raïf  fuxf^: 

trf  Aswi^'to,  ,  •jnn.i.  x\x>!n{  x)  ï.xfjt<wfiwfrxi  ■x^&pU- 
>©•.   >Arijl.  Eth.  Nic.  3.  Í. 

*  —  beatus  enim  jam  Cum  pukhiis  tunicis  fumet  nova 
confilia.  Hor.  1.  Ep.  18. 

7   ad  imum    Thrax  erit,aut  olitoiis  aget  rrercede  cabal- 
lum.  Hor.  t.Ep.ti. 

8  — Purpura  vendit  Caufidicum  ,  vendunt  amctliyfri- na.  Juv.  7. 

<j  Mirantur  opes  &  nulh  exempla  beati 
Pauperiseflè  putant.  Juv.Sdt.  14. 

Qms  unquam  veftimenta  settimavit  arculá  ,  nee  bonum  , 

nee  malum  gladium  vagina  facit.  5e».  14..  £/>.9  5.    cl  ¡'  éJ- 
fuifj.oi>t     E'vtoti  xXtiwi  rí¡  <T¡fe/£x;3?:i/2e?Tc?t.  Eurip.  Iphig. 

io  Ñeque  enim  íblúmipfa  Fortuna  coeca  eft  ,fed  eosetiam 
plerumqueefficitcoecos,  quos  complexa  eft.  Itaque  illieffe- 
runtur  faftidio  ferè  St  contumacia  :  ñeque  quicquam  ¡nlipien- 
te  fortunato  intolerabilius  fieri  potelt.  Cic  de  <Am¡c.  Felici- 
tasin  malo  ingenio  avatitiam,  fuperbiam,  cateraque  occulta 
mala  patefacit.  Tacit.  3. 

1 1  Virtus  Sc  lümma  poteftas  Non  coe'unt.  Luc.  De  groóte  ricen 
etnjtgelickjuerdriet  aen.  Prov.26. 10.  KxKoi^S  ?j  <zr£t?.Kn*Tïc  x- 

ix<%yim,  c£fchy'.  Quod  non  poreft,vu!tpoilè,qui  nimiumpo- 

telt.  Sen.  Hippol.  Qy-o-Jc'j  J'wmtcí  ,  x,  >.iyett  c7:s  t'  ct'rii 
Kxni;  tom'thc  jívaraj  nvjü  ¿x  ".j*>y.  iurip.  Magnitudinem 

fortuna:  fua;  pcccandiücem'ümetiuntur.  l'ell.Tut.  Sitie  in- 
juria potentiam  levem  atque  inopem  eflè  arbitiantur.  Cic. 

0¿  ̂   xf  aiiiia  ̂ 5»  xjxihvx  jxvyjjiüi.     Tii  iX-myèvta  ̂ fii  05- 

pitTHfttniltf.     n?.ST®-a>.i;j(5"©"5i£?ff>clfa>'i¡^slTÍ!tf.     Koj  t»j 
f gjiïeït  Soxirnti;  a'r.imi  OTiei.  Men.  Ym;fo x\ói  vru  jíisS-'  á 
x'ar  if vfli.  Öit  57AÍT©-  'J^üxti^t  i  xiXTJ'.usiev.  Ei;  ÏTi&r 
«S©-  M  w  tí  ii  tap&ii  11/.  tí. 
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All  wat  haeronder  light :  fy  trappen  op  dedeughd : 

De  klemm ,  den  ondergangh  der  flechten  is  haer'  vreughd : 
1  Sy  knellen  't  arme  recht  van  Weduwen  en  Weefen  : 
Is  reden  voor  haer,  fy  verduyv'leniè  met  vreefen  -r 
Is d'onfchuld aen haerzy  •,  fy  tredens'in defchuld  } 
Waer  't  korte  Recht  haer'  baet ,  fy  tergen  d'ongeduld  $ 
En  wringenfefoolangh,  foolanghfaem  ,  datfyfplijren, 
En  ,  moede  pleitens ,  in  den  fueren  appel  bijten : 

Is  ootmoed  haer  verfett ,  fy  loopens  over 't  hert, 
2  En  noemen  haer  geluck  't  ontgaen  van  meerder  fmert. 

d'Eerfuchtige  fijn  blind :  fy  fien  maer  door  de  duygen 
Van  haer'  bekuy pingen,  onachtbaeregetuygen 
Van  wei-geworven  eer ;  3  fy  draven  vroegh  en  fpae , 
En  geen  ftraet  valt  haer  fuer ,  mits  dat  fy  opwaerts  gae. 
*  Sy  hebben  geen  gefichtnaer  onderen;  fyilerren 
Geftadigh  Hemelwaerts :  de  laeghfte  van  de  fierren 
Dunckt  haer  niet  hoogh  genoegh  om  by  te  willen  ftaen : 

Sy  gaven  niet  een  duyt  voor  d'eere  van  de  Maen , 
Soo  langh  't  de  Sonne  wint  in  hooghde,  glans  en  hitten : 
5  Waer  Gods  geftoelte  leegh ,  fy  fochten  't  te  befitten. 
a  Sy  fien  de  mis-maetniet  van  haer  te  kleinen  lijf, 
Om  't  kleed  te  vullen  van  het  wichtige  bedrijf 
Dat  d'eer  kan  geven ,  die  fy  blindelingh  bejaegen ; 
Sy  wegen  niet  hoe  fwaer  de  Kroonen  zijn  om  draegen  , 
Haerluyfter,  meenenfy,  paft yeder even nett, 

Die  maer  het  hert  en  heeft  dat  hy'r  't  hoofd  onder  fett ; 
De  plaetfe  maeckt  den  Man":  men  kan  al  doende  leeren , 
En  onbequaeme  knechts  zijn  licht  bequaeme  Heeren. 

't  Gae  met  het  Staets  bewind  foo  't  God  en  Lot  belieft  belieft, 
Mits  haer'  all-w aerdigheit  ten  hooghften  zy  gerieft. 

In 't 

i  Qua£  injuriam  facert ,  id  demura  eflet  imperio  ut!.  Sul.  '  pudens  votum.    Nemoagttdï  Tiibunatu  gratias :  fedqutri- 
tur,  quod  non  di  ad  l'muram  tuque  psrduftus,  nee  hzc 
grata  enS  li  deeft  Confulatus ,  nehicquidemfatiat,  iiunus 
eft>  ultra  fe  cupiditas  porrigit ,  &  felicitatem  fuam  non  intel- 
ligit :  quia  noa  unde  veneiit ,  telpicit ,  (êd  qub  tendat.  Seo. 1. 

Mak  vira  fuam  poteilas  aliorum  comumeliis  experitut.  Mn. 
üti.Ep.üb.S. 

i         —_  libertas  pauperis  ha:c  eft  > 
ïnifatus  rogat ,  &  pugiiis  concilüs  adorat 

Vl  liceat  paucis  cum  dentibus  inde  reveni.  Jav.  j  de  Btn.'c.  VI. 
3   Habet  hoc  vitium  omnis  ambitio  ;   non  refpicit.  Sen.  '      4    animorom 

Vctusac  priderniniita  moualibuspotentia:  cupido.  Tm.í.Hi/1.  |       Impulfu  ,  &  cceca  magnAque  cupidine  «dtiüï.  Jhv.  10. 
Natura mortaüum  avidaeft  impcrii,  &  pneceps  ad  implen- 1       5   Qíui  j^rvttms  ¡-.¿trysv  s5»»i7<i *<f«v.  Eurrp. 
damanimi  cupidatem.  StU.Jugur.     T¿»  ¿Cg/c  -n  (¿ix-n  at-\       6  De  wielde  en  ft  set  ecnin  Sot  ritt  ts:l ;   hoi  veil  min  etmo. 

W;¡cv  x'g^yo,  ¿,.{.     Ambitio    non  patitur   quenquam  in  cal  knecht  te  heerftbtn  over  Verften.  Prov.  19.  10. 
mcnfuralionoruroconquielceie,  qua;  quondara  cjus  fuitim-  i      Ai/^eï ,«» f* l&  ¿¡¡rjim p.ü&  ptyiüh 
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*  In  't  ende  draey  t  haer  't  hoofd  op  die  verheven  klippen  y 
En  dan  voelt  Phaëton  den  toom  fijn'  hand  ontilippen  r 
Dan  komt  hy,  2  als  gewipt,  weer  blindelingh  ter  neer, 

3  En  't  koft  hem  blindelingh  fijn  leven  en  fijn'  eer. 
*  *  Verliefde  Li'en  zijn  blind :  fy  fien  maer  door  haer'  luiten , 
Dat  vuyle  brillen  zijn :  al  dat  fy  geerne  kuilen 

Dunckt  haer 't  bekoorelickft  van  al  dat  Son  befchijntj 
5  't  Veil-diepe  rood  en  wit ,  dat  met  den  dagh  verdwijnt , 
Eerbieden  fy  niet  min  dan  boter  tot  den  bo'em  toe  -, 
*  Daer  gaen  haer'  tochten  heen ;  fy  hebbender  geen  toom  toe, 
7  Sy  fien  geen'  kreup'le  knie ,  fy  fien  geen  fchee ve  borft , 
Mits  haer  het  hoofd- ftuck  met  lij n'  aenhangh  en  fijn'  korft , 
Mits  haer  een  too  ver-mond ,  mits  haer  twee  oogen-ftraelen 

*  De  reden  uyt  den  hoofd ,  't  hert  uy t  den  boefem  haelen. 
9  Haer'domfteblindheitisj  I0fyfiendatnoytenwas> 
Een  Vry er  ftaet  en  kijekt  of  't  fpoockte :  O  beeld  van  was, 
11  O ,  feght  hy  ,  warm  Y  voor,  murw  Silver,  vochteKraelen ! 
1 2  En  die  daer  neffensitaen  en  na  de  waerheit  taelen , 
En  vinden  noch  Koral ,  noch  Silver,  noch  Y  voor  j 

Maer  vleefch  als  't  haere ,  met  bruyn  ganfe-vel  daer  voor. 
Dan  defeblindheit,  fchijnt,  (^menfoud 't  haer  fchier  benijden ,} 
13  Geneeftin  eenen  nacht,  in 't  uyterfte  verblijden, 

LI  3  In 

i  ïUrus  enim  ferme  fenfiis  communis  in  illa  Fortuna,  úshim,  k¡  tus  eVxc'jut  Ka;  -¡¿¡i  xa>ac  "íyvtrii.  Ma-  hze 
Jhv  8.  quaiiifla  ínter  íe  contraria  ,  bona  fortuna  ,  &  mens  !  tibi  Non  abltulit  modo  ,  fed  in  amotem  conjecit  tortii-.s. 
tona.  Stn.Ep.$+.  Non  enim  folum  ipía  Fortuna  cscaeít,  Quo  teconíiliumquetuum  atque  mentem  perdat  funditus , 
fed  eos  etianí  plcrumque  cfficit  ca;cos ,  quos  complexa  eft.     Aiqueoculoiumtibi  prxftringitaciem.  rinut.Mcrc.  ;.  3 

Cic.Ltt.     Bmnvïs-nt  fin£a  ?V/m«'swvwt4  \Wt%.  Eurip.     O- |       j           Vultus  ad  noltra  incendia  r.ati 
fterdat  ex  conflitutione  vulgi  beatos ,  in  iflo  invidioló  faíli-  i      Quique  fubeít  niveo  laaris  in  ore  rubor.  Ovii.  Her.  ij. 

giol-otiementssScattouitos,  longeque  aliam  de  fe  opinio- '      6  Te?@- jS íi?.ít»tO  t^i,\.m:tfs.¿íluj  tXnStic     TUK.ku 

nem  habentes,  quamabaliis  habetur-     Nam  qua;  aliis  vi-    xar'a'^xiï  ¿/jifíaiut  ¡x~Ji>     K?.t-4«t  ¿«  piSt'av  a'saxa:  ffí- demuí  excelü  ,  ipíispraaupta  fuct.     Itaque  exanimantur  8c  1  rae  ̂ Archtt. 

trepidact-   quotiesdefpexeruntinülud  magmtndÍDÍsíua:pra;- I       7           mens  omnisaberrat , 
ceps.     Cogitant  enina  varios  cafus,  &infublirni  maxime  lu-  I      Ín  vultus,   quos  fiuxit  amor.  Cltviidenupt.Hai. 

bricos  :  tune  apj-erita  formidant.  Sen.  Ep.  94..     Eíl  oui  ftul- ]      8           milero  quod  omnes     Eripítfenfusn.ihi-     Kjiu 

tus  apparuir ,  poftquam  elevatusjn  fublime  eft.  Eiilcf  30.31. '  fimulte,  Lesbia ,  adlpcxi ,  mliileft  fupeí  mi,  Quod  loquaï 
a  ET«i':¡Ta/  jS^.íi^st  ha  ,u«£sv  ümj„  lltn.     Summum  1  amens.        gemina  regur.turluminanofte.  Caiuí. 

ad  gradum  cum  clalitatis  veneris ,     Coniiltis  zgtè  ,  Sc  quanj 
defiendas ,  decides.  Latee. 

Excelfa;  turris  tabulata  ,  undealtior  eiïèt 

Cafus ,  &  impul^z  prarceps  immane  ruinar. 

9   Tt-?>¡ra(  jS  7o'íiáb»to?<Xiíí^.'v.  Fluí. I  o  Ex  Jloív  veía  fiyitraei. 
1  ¡           non  labra  rofi ,  non  colla  pruína; , 

Non  crines  a^uanr  viola: ,  non  lumina  flanima:.  CUui.  ¿s 

3  Ö  Z&ixclcicvffiu  ¿*tcw  -¿¿tí:: páruy.  '  ütipt.  Han. 
+  Qna:  funt  diöa  in  ltuhum  :   Caudex,  itipes ,  aíinus ,  '      11           Ve'utxgri  foinsia  ,  vana:  Finguntuí  fpecie? 

plumbeus,     In illum nihil poteít  :  exlüperatejusltultitiaha:c  ,  Juv. 
Cffinia.  Tcrir.t.Hí. mt.j.  1.    — ti  ifh  Vkexitñ  iizv<riv ,  >      13  Nempe  oculos nox  uoa  dedir.  -Ego  in S»t .  Mifc 
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In  't  donckcr  krijgen  ly  haer'  oogen  weder  op , 
En  't  hert  toe ;  '  en  de  Bruyd  werdt  een'  verlieten  popp , 
Die  kinderen  van  niews  vertoyen  en  verhullen , 

1V1  aer  met  den  y  ver  noy  t  dies'  in  des  Kramers  prullen 
Voorde  volmaecktheit  der  volmaecktheden  aenfagh , 

Eer  't  kermis-capital  daer  voor  verfutfelt  lagh. 
2  De  Nijdige  zijn  blind :  fy  ilen  maer  door  de  hoecken 

Van  't  een  en  't  ander  oogh  ,  3  die  beide  ftaen  en  foecken 
Op  zy  en  achter  om ,  waer  't  yemand  beter  gaet : 
+  Soo  fiens'  haer  Í  elven  fcheel  en  bleeck  op  hoeck  en  ftraet : 
5  En,  vindenfe  voor-wind  in  yemands  ronde  zeilen, 
Sy  lefen  uy t  haer  Boeck  de  minfte  fijner  feilen , 

6  (Want  fy  en  hebben  geen'}  en  roepen ,  't  kan  niet  ftaen , 
De  wind  moet  keeren ,  daer ,  daer  is  hy  fchuldigh  aen  ; 

7  En  vindens'  yemand  wel  geftegen  langhs  de  trappen 
Van  vrome  moeylickheit ,  fy  trachten  met  beklappen 

De  lagen  van  't  gebouw  te  floopen  tot  den  grond , 
s  Tot  dat  s'hem  wederom  gevelt  fien  ,  daer  hy  ftond 
Eer  God  den  arm  uy  tftack  en  hielp  hem  boven  water : 

9  En  gaet  haer  gevel  op  een'  halven  fomer  laeter 
Dandie  van'sbuermanshuys ,  fijnhard-fteen  enfijn'kalck 
Sijn  fand  light  in  haer'  wegh ,  fijn'  fplinter  is  een  balck , 
Een  balck  in  haer  quaed  oogh ;  en,  konnenfy  watwerren, 

Sy  weten  op  een'  drop  fijn'  arbeit  te  veriperren ; 

En, 

1  Eripiturperfona,  manetrts.  Juv.  cumdicas  in¡ufic  alteri  S  P'.aut.  Tfeud.  '..  1.     *ÏjviVi» ¡u/tsJ. 

Z  Gedenck¿  dat  een  fiijdigb  oogh  een  quact  dingh  «.  ljjlryet  ge.     ̂ «'g^vès  77ipt/Jc¿7Ef.  Eurip. 
fchapen  booftr  danfu'cken  oo^et  Ecdef.  3.1.  7    Eíí  toíttjhc^  <^'¿  zdvv®*  rrv\£  *r  &i>.tï .  lit. 

ij'  TI|í/i;ís7)fis  fSiismnieiat'.  Quofdam prxcipitat fubjetïa potemia  magna; 
3  ö  ;¿íví;¿;  soiJ  scii/u®-   yjtSízzcrai.     AuSaufíi-tut  y%        Invidii ,  niergit  longa  atque  inlïgnis  honorum 

c-Ljj'¡/fmf).¿7rcut  ¿ti.  Men.  Tagina.  Juv.  10. 

4  O  ;5^i®-  'éü  yjiusiiv  ,  'ijrf'^Ttyjtï.ii  w  ím¿ ,     Hiiy.{  yS  j  — _  Opportunus  iniqai 
cS3vs|3^ïc,u^ïTa  >&4  x-gxülw.  Incert.    Agris  oculis  alienam  ,      Judicio  vnlgi  >  aut  celia conlpectus  ¡n  arce 
felicttatem  intuentnr.  Tac.  k.  ffijl.     Invidus  alterius  rebus    Degenen  patet  invidis.  *A<g.  Pol.  Jiu/l. 
macrefcit  opiniis.  Hor.  S  TivSJmw  iiwh  tij.  01  3tos  <piX«.   PaSad.ap.Stol>.     HÍ 

Obliquo  livore  macet  ,    foetufque  veneno  '  funt  invidia:  nimirum,  Regula; ,  mores.  Af.irr.     Necfibife- 
Aftuat.arque aliena  oculis  bonalimatacutis.^lnj.ro/.tf»;?.     lix  pauper  habetur,  Nifi  relices cecidiíTevidet.  Sin.  Herc.Oet. 

5  rif¿;  yi  t¿»  ?-/ití'  i  %$iv@.  tf7r{.  Soph.  ¡  Invidentiam  dicuntellèigtittidinem  lafceptam  propter  a'te- 
  etli  adeo  omnes  jriusres  fecundas,  qua;  nihil  noceant  invideuti.  Cicero. Tufe. 

Ditefcant  orti  pejoiibus,  ulVjue  recufeni  ¡  1«*fl-  4- 

Curvus  obidminuilenio.  Perf.  6.      hl,¡  tSf¡rc7te¡V-wj(¡7t,  I       o  Feílinanti  femper  loarplerior  obllat.  Hor.  1.  Serm.  r. 

fu\St>i¡iHs^Kctn:¡.  ÖxoiS'ó  Twsi;£¡f37  ra^aSa  ;3sj¿f.  1  Infitum  natura  mortalibus  ,   recentem  aliorum  rclkitatem 

6^  AjaSo/  ■)  vi  Ksr-xív  í^¡.v¡j  ip"¡Tí¿cit  ia"eit,     /tú Tv¡  <f' era»  j  acgrisoculis  introfpicere.   Tm.  biflor,  z. 
miauSfjv  yimttufjSjj.  Men.ap.Stoí.  Nibil  denique  tamvile,  tamvulgare  eft  ,  cujus  participes 

  quid  tu?  Nullane  liabes  vina  ?  immoalia,  haudfor-  1  malignisa:mulationisíiimulis  vaceut.  £7<t«,í.  Mamerr.Ceneihl. 
r.ifTe  minora.   Hor.  i.  Serm.  3.       Eheu  ,  Quam  temeré  in  j  Maxim. yAug. 
Bormeilegern  Gradaras  iniquam.  IbieL.    Non  lbles  reipiceic 



OOGEN-TROOST.  2J  l 

1  En ,  wafcht  fijn  Koren  dichtft ,  en  draeght  fijn  Wijngaerd  beit » 
*  Sy  fchreewen ,  hy  en  quam  niet  eerlick  aen  de  meft. 

Sy  taften  blindelingh  in  Gods  geheimenhTen , 
En  leeren ,  » fpoedigh  rijck  is  ondeughd ,  fonder  miflen. 
«■  In  't  ende  fietfe  God ,  en  flaetfe  voor  de  kun  ft , 

Met  haer',  met  fijne,  met  een  yeders  wcder-gunft. 

5  De  Toornige  zijn  blind ,  daer  hoev'  ick  geen  bewijs  toe  > 
'  De  Wijnige  zijn  blind ,  daer  zijn  \vy  bey  te  wijs  toe  j 
De  kinderen  verftaen  't ,  en  thoonter  my  een'  voll , 

Die  door  de  druy ven  kijekt ,  ick  thooner  u  een'  doll. De  Vrolicke  zijn  blind :  fy  fien  maer  door  het  blincken 

Van  tegen woordigheit ,  als  li'en  die  overdrincken , 
En  fpringen  met  den  wijn  die  in  haer'  glafen  leeft , 
En  fien  niet  dat  de  gift ,  die  aen  den  bodem  kleeft, 
De  lefte  toogh  fal  zijn ,  en  mogelick  den  naeften : 

y  Sy  fien  niet  hoe  dat  vreughd  en  rouw  den  and'ren  naeften , 
En  vallen  ongereet  en  blindelingh ,  als  't  komt 
Dat  de  bedrieghlickheit  der  dingen  fich  ontmomt. 

De  Treurige  fijn  blind :  8  fy  fien  maer  door  haer' traenen, 
't  Is  foo ,  het  voll  gemoed  ontlaft  fich  door  die  kraenen  > 
9  Maer  door  die  bobbelen  fwelt  aller  dingen  fchijn , 

En  't  werden  wijde ,  dat  maer  enge  wonden  zijn. 
10  En,  flaender  winden  toe,  fyfuchtenletotbaeren : 
Soodatfe  door  den  ftorm  wel,  waer  fy  geerne  waeren  , 

Maer  niet  en  lien,  waerlanghs:  "  haerpredick'MaeghdofMan, 
Sy  lien  niet  hoe  het  weer  klaer  weder  werden  kan. 

11  De  Befige  zijn  blind :  fy  fien  maer  door  de  fcheuren 

Van  haer'  al-doenlickheit :  fy  fien  geen'  tijd  van  treuren , 

i   Quamvis  multurn  poiiïdeas ,  tarnen  quiaaÜquis  plus  ha- 
bet,  tanto  tibí  videberis  deficeie  ,  quanro  vinceris.  Sen.  rs. 
Ep.  lor.       Ansulusillc  Vic¡ninot!iiquiapinguior.Pír/.6- 
Quodque  aliena  capella  gaat  diftentlus  uber  Tabelcunt.Hw.i. 
Ar.i- 

¿    Virrutes  ipfas  divertinus  atque     Sincerum  cupimus 
vas  incruitare.   Hor.i.  Se*m.  ;.     \>.ta&szt  yi>  d\§ftèxz>yi  c/>c>:;c- 

np®-.  M»f,     y.;:ïi  7x?f'  úySfl;  (Jrfiixz¡n¡íí{?ji>ii\.  Ineen. 

eituMi  x\'nf  rf«w»  f/.h  -f  ¿fp'.  Zit-,  i*  3  w  »•»»«■  Stfh. 
Ti  rscli  itit  ari-ïgpv  ,  -n  n  \inn@:  T'ntcgn.  H  OT£>-n©-  ai , 
H  K)  (Jifxwús.  Schet.  ap.  SwO.  t  k 

7  Ö&»  3  tB7t7nKi<ii<rit»t¡ipe¿initiyi.  T¡-*tiu¡zuií£¿iiiiw 
OafSté'  éV.ToaJ.i».  Eurip.  Hippel,  tei  ñ  *  tofaafumñui 

r¿;  ra^a  aitf  Oi=:!  IJ.  Mea.  Ta'  /MyLra  cfSga  4  -ny*s  "f¡4 
fíCov.     Kaj  -ñ  ídvi/ Va/usrpi?  &  ¿■■üyS'iww  rji-fa.  Inc. 

8  Tet  lacluymas fpetlant.  Ovii.Htr.  n. 
3   Osfeït  í77A¿Ti!tt  -lu^ac  Si?.'M&  uv.  Men.     Novi  ego         9  Kyz?ú  yS'  ;i  Xihm  yje9'  «tuT«í  ¿VaróAeiVdf.     A'tï^v&ï  J\ 

boc  feculum  ,    moribus  quibus  fit:  Malus  bonum  maium 
Efle  vult ,  ut  lit  fui  limilis.   Plait.  Trin.  2.  2. 

4  Culpain  pa-na  ureir.it  comes.  Hor.  4..  larm.j.    -Olí  <fwre, 

5  Oi.y*  *rf&>'.y.7u.:ï  -zn'  ¿J'éit  z^a-net.  A'-~a  x&íth 
vuv.  hñ  3  ¡jja^::  7^-^f/jcc-it ,  KaTi^jtój  ti  f/jL».a  tis  73  m/ufi- 
fifl.  Mtn. 

C  lít^ttíin  ¿Kj-ÍT'-ii  ¿¡Js>iwjí\Tti¡  inufíá)      —  Trie  yS 

7TA-J.71*  4 <t>.r.rj€Íl<  K^yjé.  Phil.  ap.  Stob. 
10  His  le  ltmiubs  dolor  ¡pfelaccfit.  Lucr. 

   Flagrantiorícquo 
Non  debet  dolor  efle  viri  nec  vulnere  major.  Jnv. 

ir    aJ^i  ,cju-Í'¿z  '.(/¿ttt/ Ortiva  /jur  ¿by&.  ̂ Amiyh.ep  Sv.L. 

12  Ö  ̂ A«^a  «Grgéaszúv  wAtííd*  '¿fl&f7nbi^  íS^ctov.  Eitnp, 
Omnia  non  properanti  clara  ccitaquefunt ;  tellinatio  iropio- 
vi Ja  eft  Se  cica .  Liv.  21. 
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Sy  hebben  's  geen  voor  vreughd :  '  haer  doel-wit  is  Profij  t 
En  eer ,  foo  verr  't  de  loop  van  't  foete  voordeel  lijdt. 

1  Syjagen  dat  pro  fijt  met3  bundelingen  yver ; 
En  vraeghtm'  haer  na  +  vermaeck ;  dat'sdatdeborfeftyver, 
De  Kalle  nauwer  werdt ,  de  Schuere  voll  gewafch , 
De  Korven  te  benauwt  voor  Honigh  en  voor  Wafch , 
De  Kelder  voor  niewnatt:  maerBosenKas  zijn  blinden 

Die  nimmer  daghen  fien  •,  jaekonnen  't  licht  niet  vinden, 
A 1  klopt  de  nood  aen 't  Hot.  't  Is  wonder,  altijtgeld 
Tefchrapen,  nemmermeer  te  proeven  wat  het  geldt. 

5  De  Luye  Li'en  zijn  blind  :  íy  fien  door  taeye lichten , 
Dieopgaen  even  als  Blaes-balcken  met  gewichten 

Die  't  Orgel  fpreken  doen.  Haer'  keers  ftaet  ongefnutt  j 
Haer'  finnen  wentelen  in  't  bedd'  of  in  den  dutt : 

In  't  bedde  gins  en  weer  als  deuren  op  haer'  duy  men : 
Sy  lacchen  met  het  volck  dat  hoed  of  helm  met  pluymen 

Haen-fteertelick  versiert :  doo'  veeren  liggen  beft , 
En  zijn  der  lenden  over-over-lieve  neft. 

Soodenckens'in  haer  hert:  't  is  wonder  dat  fy  't  dencken> En  niet  en  vreefen  fich  al  denckende  te  krencken  > 
Want  dencken  is  een  laft  van  finnen ,  en  haer  grouwt 
Van  alle  befigheit ,  die  hert  of  huy  t  verouwt. 

Denckt  hoe  haer  't  fpreken  kift,  hoe'tftaen,  engaen:  te  weten, 
Dat  is  de  Wereld  met  een'  palfer  over-meten , 
Een' Ploegers  ilaverny:  maer,  Koetfen,  lieve  vond, 
Ghy  zijt  een  foet  verfett :  daer  gaen  de  wielen  rond , 

Daer  fit  mij  n  luye  blind'  ■,  6  en  fiet  niet  dat  fijn'  leden 
De  leden  niet  en  zijn  die  dat  behulp  met  reden 

En  ibnder  fchaemte  voeg' ,  en  datter  neftens  gaen , 
Die  't  beter  paflen  fou  te  fitten  als  te  ftaen. Dat 

i           Locum  virtutis  defcrunt ,  qui     Semper  in  au- 
£Cnda  fettinat  &  obruitur  re.  Her.  i.  £¡¡.  ir>. 
z  — -  n?.i  titï  ïTztvTvStv  SsniUfApzi.     IvuuiKTa.  (tui  ¿i. 

xtfltf,  vi  ¿irntj  itua.  Eurip. 

3   E'7n^i#T«  ̂ 5  t  9goveïi» ii  A.a¿tAo«veiv.  *Antiph.  ap.  Stob. 

3  t&tXl*  %$itt4S¿TV1  fcfauuo-jx.  Exrip  iAnt.      Oy  rwTV?   i;:  /  r-<- 

¡Antiph. 

Sedquodmtiashicpet  tormenta  coailas  ? 
Cum  iuror  taud  dubiè ,  cum  !lt  manireSa  phrenefis, 

+  Nimirum  quia  non  bene  noiunt  qux  lit  habendi     Finis  I      Utlocuples  moriaris  egenti  vivere  fato?  Juv.  14. 
és.  oinnino  quoad  ctefcat  vera  voluptas.  Lutr.  5.     Amas  pe-        Divithrum  nomen  iuvalïtoccupaia  paupertas.  Seri. E; .  1 1  j. 

<. .: jiaii! ,  o  cuece,  quam  nunquani  videbis;  ccccus  pollides  ,  ,       s   QmvUilans  ftertit.       Mortuacui  vkaelt  propèjatn 
i-ittnsnioututuses.  ^iugufl.ic  DoOT.ChríJl.  vivoat.pie  videnti.  Lncr.     Nirnis  homo  nihil  elt  qui  pigcr 

Non  proprex  vitam  faduutpatrimonia quidam,  lelt,     Nnnilque  id  genus  odi  ego  nia'c.  Tlaut.  Rui.     Milii 
Sed  vitio  ccecipropter  pattinioniavivunt.   Juv.  Sitt.  il.       j  enim  .  qui  nihil  agit,  efle  omnino  non  videtur.   Cic.dcnat. 

V.):n  deelt  a.aro  quod  rubet ,  quam  quod  non  habet.  Sen.y  ',  Detr.z.     -^—I.etho  junxste  fopore.il.    Cldnd.  in  Entrcp.  2. 
Cf.tr.  3.      m.tnt  /rj"  ̂ As-rai-rê?-  ¡yjn:  ,  -¡¿¡yjm  3  wí>»t®-.  i      C  Gelïatio  nefcio  au  &  contra  saturara  Gt ;  quas  pedes  dí- 

l'-Uni  ap  Sttb,    1¡y¡  ify  £  m$'a¿-,iii)Qi:v  rji>.¿,     i^r.urje,   <¡k  ,  u.:p«r  nos  atnbularemus    Sen.Ep.'í$. 
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Datkanluy-leckerny  ■,  Sy  blinde  verftant  en  oogen, 
En  maeckt  fich  mceíier  bey  van  reden  en  medoogen : 
't  En  is  de  flechtfte  flagh  van  alle  blindheit  niet , 
Daer  yemant  wat  hy  fiet  moet-willens  niet  en  fiet. 

De  Schilders  (dit  gaet  hoog, )  de  Schilders  ,Parthenine, 

(Noch  zijn  fe  van  't  geflacht  dat  ick  eerbiedigh  dien  e} 
De  Schilders  heet  ick  blind ,  en ,  foo  m'er  wel  op  lett , 
't  Zijn  Scheppers  meeftendeel:  íyílen  maerdoor'tpalett, 
En  bouwen  een'  Natuer,  die  vriendlick  is  van  weien , 
En  loet  en  aengenaem :  maer  meentghy  daer  te  lefen 
Hoe  Groóte- Moer  Natuer  haer  eigen  wefen  ftaet  ? 

't  Is  verre  van  den  wegh.  Een'  fteegh  is  oock  een'  ftraet, 
Een'  hutt  is  oock  een  huys ,  en  ftruyeken  zijn  oock  boomen , 
Maer  fteegh  en  hutt  en  ftruyck  zijn  fchaduwen  en  droomen 
By  ftraet  en  huys  en  boom  :  daer  hoort  veel  goedheits  toe 
Om  Gods  en  Menfchen  werek  te  keuren  met  gemoe 

Voor  even  en  gelijck.  Wat  wilm'  ons  meen  en  leeren  ? 
'Twee  droppen  zijn  niet  eens,  tweeeyeren,  twee  peeren, 
1  Twee  aengefichten  min  :  de  trotftc  mogentheit 

Van  d'ecrfte  Schepper  blijektin  'teewigh  onderfcheit Van  all  dat  was  en  is  en  werden  fal  naer  defen  > 

En  is  't  laet-duncken  van  een  Menfch  foo  hoogh  gerefen , 
Dat  Menfchen  konnen,  daer  toe  God,  in  allen  fchijn, 
Niet  Kunftenaers  genoegh ,  niet  Scheppers  wilde  zijn  ? 
3  Siet hoe  verr't  foete  volckin  dek  blindheit  dwaelen  : 
Gaet  met  haer  wandelen  door  boom  en  bergh  en  daelen , 

4Dat  's ,  feggens' ,  een  geficht  dat  Schilderachtigh  ftaet. 
'kKan  't  nietonfchuldigen ,  't  is  derteltjes  gepraett : 
My  duncktfy  feggen ,  God  maeckt  kunftige  Copijen 
Van  ons  oorfpronckelick ,  en  mach  iich  wel  verblijen 

In  't  meefterlick  patroon ,  al  waer 't  van  onfe  hand , 
't  En  kon  n  iet  fchconer  zijn,  inZeeenLochtenLand. 
Gaet  met  die  Scheppers  t'huys ,  en  leent  fe  't  ftrackfte  wefen , 
't  Langhmoedighftegeduld ,  om  door  en  door  te  lefen 
Hoe  God  uw  aenilchtfchiep:  Als 't  langhgemartek  is, 
Daer  ftaet  ghy  in  't  paneel :  maer,  in  een  woord ,  't  is  mis : 

Mm  Sy . 
1  OMÜürèJii-fttlt  xvStümit  ia-sv.  ,  nos  non  vidcrr.us.   Ge.  4..  „Icad. 

*  Quid  ínter  ipfos  homines ,  nonne&fimillimis  forniis  I  4  H'  ygptir.li  k¡  'i/a;  *  ¡jju\m'-*Tr¿f'fa  ¡j^"f  dl.i^eiifxm  n 
difyares  mores,  &  moribus  figura  dÜCmilis  ?  Cie.l.  1  de  Nat.  hjjtUí  ïojp»  ¿tm^vtaj,  srspf&i  tf(  ¿qgpmasat  ít-n  -n!  'a  k¡Jji 
'Dut.  rsyni^i>JÍTtK.'<tat^.¿¡a¡¡\n  ï$i,  ir' ¿<fiv  vyñ ¿f' ¿Miptï. 

3  Multa  viderit  piñores  in  umbris  Se  eminentia  ,  quat'  PUt.  Dinl.io.cic  Ke¡>. 

s 
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Sy  Scheppen  u  een  Yet ,  een'  Bloed-verwant ,  een'  Broeder : 
Maer  ghy  en  ftaet  'er  niet.  de  Dochter  is  maer  Moeder, 
De  Vader  is  maer  Soon.  En ,  foeckt  ghy  meer  bewijs , 

Komt  tot  de  tweede  proef:  daer  's  't  weer  een'  ander'  wijz , 
Een  ander  Bloed-verwant ,  een  niewe  Nicht  geboren , 
En  ghy  in  twijffelingh  wie  wijíTelickíl  verkoren. 
Siet  nu  de  Menfchen  in  haer'  oos;eloos  heit  aen  , 
Of 't  volck  is  om  Gods  doen  of  mifdoen  aen  te  ilaen. 

1  De  Moedige  zij  n  blind :  íy  fien  maer  door  het  blaecken 
Van  haer  ontilcken  hert :  De  ilagen  die  haer  raecken  ; 
1  Het  fterven  dat  haer  dreight,  de  leemt,  dieargeris, 

En  voor  langh  fterve-n  ítreckt,  fíen  beid'  haer'oogen  mis. 
't  Zijn  blinden  die  men  hoeft,  en  niet  en  kan  ontbeeren, 
5  Vijf-ftuyvers-blinden  's  daeghs,  om  vyand  af  te  weeren , 
Om  vrienden  voor  te  ftaen ,  en  fy  gaen  op  het  merek 
Van  Eer  en  Onderhout  ftantvaftelick  te  werek : 

Dat  's  redelick  gefien :  4  maer  kan  men  moedigh  noemen 
Dat  voort  moet  ?  Als  de  fpuyt  het  water  over  bloemen 
Of  over  webben  drijft,  is  deer  van  het  geweld 
In 't  water,  of  alleen  van  acht'ren  in  die  't  knelt  ? 

De  Moedige  gaet  aen  gelijckeen  nucht're  Tijger : 
Ja ,  maer  van  achteren  maeckt  yet  den  ilouten  krijger, 
Den  s  Honger  en  de  Eer.  Den  Honger  is  niet  wacrd 
Te  melden  :  't  is  geen  man  die  't  niet  en  is  van  aert , 
Maer  om  niet  doot  te  zijn  :  in  d'Eerewill  yet  blaecken, 
Dat  fchijn  heeft  van  een'  man  recht  tot  een'  man  te  maecken. 
Jaefchijn,  maer  Eer,  en  6  vrees  van  Oneer  zijn  foo  nauw 
U  y  t  een  te  keuren ,  als  het  lichaem  en  de  fchaeuw . 

Siet  door  den  moyen  mift  van  't  ingebroken  fchijn-ftout ; 
Ghy  vindt  die  vreefe,  diedenjagerop  hetSwijn  itout, 

i       Cico  pr.xceps  audacia  vultu.    Ciaud.  in  Ru/,  i. 

z     Quos  ¡11e  timorum 
M iximus  haud  urget  leihi  metus :  inde luendi 
Zn  rerrum  mens  peona ,  vi  ris  animxque  capaces 
Mortis.  Lftfd'i.  i. 

Hicgenshoniinum  ferturrapidis    Obvia  fatis,  incertafui, 
Siygias  ultro  quirimus  undas.     Nimium,  Alcidcpectore  forti 
Fiopcras  mceftoivifere  Manes.  Scn.Herc.Far.       .  Cupiunt- 
iquefuum  repetiré  periclum.  Ovid.Met.S.     Caca  ambitione 
ie  in  gladios  rúente.  Sen.  7.  Qtnif,  1«. 

3  — ■  Mctcedibus  empti     Acvi'es.mimi.  Pttrtn, 
Scire  l.-.t  cfl  quant-i fueriat  mercede  nu;cr.tes.  Luc, 
Q¿antifua  fuñera  vendam.  Juv. 

Den 

  Caputin  mortem  vendunt.  JÍ4». 

4  1¿rmN\'áyc¿yxil>lfíífim>^L¿!'sna.  H'  'j  ¿tdyy.YixzTt 
ifttyiv  -a^c  A'pïta  \yHi\. 

5  Ösix  <fl'  tiyiyKx  mï.efuxamTii  Sss'r.  LhJ'Ï  ¿  Si  ¿ïiyxUu 
atvc^«3»T7):tM.'¿Ti  jy:?.;v.  Ib.  JliSl'ë%  èatzra /j.»&;i&;, 
u  «ifcra-m,  0°«  s  nK3L  ¥  £»»  i'f ?i T'  SnÓ"*»^©".  *Ar.li£h.  af. 
Slib.  Mortis  timor  etiamincrriliimos  excitavit  inprxlium. 

Sen.  de  Ir.  r .  13.  0¿tqí  yt  ,  y.¿v  o  i  svo/  dviffiHii  etív  iret-javrt;. 
lArift.  Eih.  Nic.  3.  1 1 .  Defperatione  in  audaciam  accingun. 

tur.  Tac.i-Hifl.  Ignaviani  quoq'ieneceilitasacuit.  Ciri.s. 
Graïiftimi  fiint  morfusinitata:  ncc.íTtatis  Pm.Lat.m  DitUm. 

6  T»  jï'  ¡npayUZif  Seiiiv.  ¿jXX:-iíí ¡f'  ï-/i.  Eurip.  Htrc. 
Verecundia dum  prohibet  fugere,  facit  ellè  victorem  Veg.  i.r, 

^Nojuie  mcii  fauus  guara  vit*  fecre  pu  i  jiena •  Cm-.í. 
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Den  mceften  krijger  op  de  wallen  tegen  't  lood. 
1  Kort  om  ,  de  pijnbanck  werdt  ontweken  door  de  Dood : 

Dat  's  alfoo  fcherpen  dwang  als  honger.  Laet  dat  loopen ; 
Daer  komt  een'  derde  toe ,  die  bloed  uy  t-geeft  met  iloopen : 
1  De  moedige  werdt  gram ;  fijn  bloed  koockt  in  lij  n  lijf, 

Sijn'  galle  braeckt ,  fijn  hert  maeckt  alle ad'ren  ftijf  ■> 
*  Nu  is  hy  bloed-blind ,  nu  en  fiet  hy  noch  de  reden , 

Wacrom  hy  oorloght ,  noch  't  perijckel  fij ner  leden ; 
Nu  c^aet  hy  als  een  Leeuw  die  rood  fiet ;  nu  is  't  uy  t 
Met  Menlchen-moedigheit ;  en  furie  voert  de  Schuyt , 

't  Peerd  en  de  Schipper  holt.  4  Noch  ftaens'  haer  en  verwond'ren, 
Veel'  blinden  die  het  fien ,  als  die  het  hooren  dond'ren , 
En  weten  d'oorfaeck  niet  van  't  vierige  gedreun  : 
Maer  die  het  liende  fien  ,  en  vechten  even  deun , 

5  Doch  met  befcheidenheit,  en  koel , s  en  wel  gedreven 
Van  y  ver  voor  Gods  faeck ,  daer  tegen  lit  en  leven 
Soo  ruftigh  werdt  gewaeght  als  hoy  en  ftroy  voor  Goud , 
Die  fcggen ,  *  deie  Leeuw  is  herlfeloos ,  en  ftout , 

Om  dat  hy 't  niet  en  weet,  en 't  is  een  beeft  meteeren ; 
Maer  't  is  geen  moedigh  man  ■,  hy  kan  ilaen  en  verfeeren , 
Maer  vechten  kan  hy  niet.  Soo  veel  fch eelt  Toorn ,  en  Mact , 

8  Dat  des'  befcheidene ,  °  die  blinde  ílagen  ilaet. 
Mm  2. 

1  Ot^'öTïx*?^ ,  varjctfy^  ■  xrh¿  ̂ êSy^  y-anÓY.  iAr.  Eth. 
Wc.  3.11. 

1    Scaccenlinonfortitei  imperatirx.  Ovid.Mct.g. 
—  Matetnis  fïvus  in  armis 

Antas  acuit  Martem  Sc  lèfulcitat  irá-   Virg.  ty£neid.  n. 

3  H'  ¿¡ ̂f.i>T*.i%  ¡°/?eiv  mi  cfoiiiTHy;  Ira  in  adjutorium 
v'umtisnon  venit ,  fedinvicem.  Sm.i.dclri  3. 

—  notum  quid  etede  calentibus  armis , 
Quantum  irx  liceat  <  motufquequidaudeatenfis.  Sil.i. 

— yc>.(&  J'-Ti  Kj  7»  Ki'r.êjj.    1  l.v. 
Acrior  ad  pugnatn  ledit ,   Sc  vimlufcitat  irá.  Virg.  <s£n.  f . 
  &  rabie  jecut  incendente  feiur.tur 

Precipites  ut  Taxa  jugis  prtcrupta  ,  quibus  mons 
Subtrahitur,  clivoque  latus pendente recedit.  Juv.  7. 
Vide,  nefortitudo  minimè  fit  rabióla,  lïtque  iracundia 

totaJtvitatis :  nequeenim  eft  illa  fottitudo,  qus  ratioriis ex- 
pets  eft.  lic.  Tufc.ijM.  4. 

4  Primi  in  omnibus  priliis  ocuü  vincuntut  Vtg.-$.  26. 
Ti  <f(  ipvAmmit  i%¿ ,  ¿\f&tf¿¡¡fa.  lotynriè».  Time.  lib.  3 . 

5  Tleèi  ¡r.fij.  pi'  f yjtv  TC>v.oty,  fjjí>.x  aiífífcgjt'óii.  Even. 
ap.  Stcb. 

6  Comemnendx  funt  humana:  res  :  negligenda  mots  cft  : 
patibiles  Sc  dolores ,  Sc  labores  putandi.  Bx:  cum  conflituu 

fint  judicioatque  ¡ententia  ,  tum  eft  robufta  illa  Sc  ftabilis  frr- 
titudo  :  nili  fortè  qua:  vehementer ,  actiter ,  animóse  fiunt , 
iracunde  fieti  tulpicainur.  Cieer.  Tufe.  ¡ju.  4.  Ö  pC  euu  d\- 

Jfñ®-iÍHt  ¡¿¡¡huta,  •¿mfrfpiiv  J¿  f-Ct/il/,®- ,  ¿¡  út  íh  x) 
m.  v4rift.Eih.Ne.  3.  ic,    Sunt  Scbellí,  Cent  pacis  fon: 

Nu, 

jufièqueea,  non  miniisquam  fortiter  debet gerere.  Liv.¡, 
Caula  jubet  fuperos  melior  fperarc  fecundos.  Lucmi.j. 
Frangit  Se  attollit  vires  in  milite  caula 
Qua:  nili  juila  fubefl  excutit  arma  pudor.  Prop.  4.  £Itg.  6. 

_  pulchrumque  morí  fuccuriit  iu  aimis.  Virg.  Id  folum 
refett,    noviflimum  fpiritum  per  ludibrium  &  contumelias 
cirundant,     an  pet  virtutem.  Tac.i.Hijt.       t£a/./*  pC 
ïöizsu;     OufAav£gtQíí[Ml¿v$ytg£vKi¿VTzoi\  Pini.ljib. 

7  lito  mododicSc  phrenefin  atque  infaniam  viribus  ne- 
cefiariam;  quia  (¿pe  validiorem  furor  red  dít.  Sen.  16.    Nemo 
iialcendo  fit  fortior ,  nili  qui  fortis  fine  ira  non  fuiftet.  Id. 
Etcanibus  blandís  rabies  venit.  Vir.  ̂ .Getrg. 

—  Minor  admiratiofummis 

Dehetur  monitris,  quoties  facit  ira  nocentes.  Jtiv.7. 

ai  ¡¿¡oí  U\*  §v[ji¿\ ¿¡ctp-p  7t¿ -27'£t'^  íí-t.  esv rryjTwntc,  <$ig¿$jot  » 
C77  «)  oí  áiJpñstSvfjjcetSéie.  Oi  /fe  >|^  'zwjtol  >  y¿¿/4f¿ci  fi. ,  wí 

dvtytit»  Si.  ¿  7S  2-1*  iina7.il,  ¿f'  úc  i  >.iyt ,  a'»ia'  ̂ \¿  li  !7tt- 
Sst.  iAri/1.  Eth.  Nic.  3. 3 1.  quid  igitur  huc  adhibetis  iram  ? 
anfoititudo,  niliinlanitecceperit,  Ímpetus  fuos  nonhabet? 
Cic.  Tufe.  c¡ii. 

8  Ó'  Zvfxcc  -//-«y  aVía?  Hit*  ty$.    Furor  iraque  mentem 
pracipitant.  Virg.  iy£neid.z.       acri  potiorprudentiadex- 

trá  val.  Fldi.  i'4.  ZA Tgèh.  Tl^7rireii  y.  /j!w>í¡  Sgjen/Tn;  'iC 
Sv|tM5a>.íjp;  íti  3  *,  z¡vctfi£Í¡i  x,  tJ;©-.  Pclyb.i. 

<j  —  male  ciiuíta  miniftrat  ímpetus.  Ltican.  Temere  in 
acie  verfaii  Sc  manu  cum  hofte  confligeic  ,  immane  cjuiddara 
Sc  belluatum  limilc  eü.  Cié,  de  offc. 
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Nu ,  't  ftrijden  heeft  een  end ;  daer  is  veel  eers  bevochten : 
Maet  en  Toorn  heeft  verricht  all  watfy  beide  moghten  ■ 
De  Peck-ton  gaet  aen  brand ,  de  Vier-pij  1  en  de  Kloek  , 
De  Dichters  mengen  lof  en  eer  met  ernft  en  jock : 
Eer  is  de  befte  buy t  >  dat  geef  ick  bey  gewonnen  ; 
Wie  deelt  dien  beften  buy  t  ?  Sy  die  de  Webbe  fponnen , 

En  komen  kreupel  t'huys ,  of  krijgen  voor  haer'  fierek 
Het  bloedigh  aerdrijck  ?  Neen.  de "  Reeders  van  het  werek , 
De  Hoofden  van  de  faeck ,  de  Leids-luy  van  de  fchaeren 
Gaen  met  de  Croonen  door.  wie  meent  ghy  dat  fy  waren 
Die  Alexanders  deughd  verhieven  tot  den  throon , 
Die Cefars  boofen  will  voll  voerden ?  blinde  doón , 

Blind  voor  vijf  ftuy  vers  's  daeghs ;  hoe  hieten  die  Soldaten  ? 
Geen'  fchrijvers  hebben  't  oyt,  mijns  wetens,  naegelaten: 
a  Watduncktu,  Parthenin,  is  ycmand  dichter  blind, 
Dan  die  fich  felfs  verheft  en  voor  een  ander  wint  ? 

3  Hoe  is 't?  zijn 't  bloode  dan,  zijn 't  bloode  lien  die  wel  fíen, 
Die  daer  voorlichtelick  na  't  bergen  van  haer  veil  fien  ? 
Noch  blinder ;  4  bloode  li'en  zijn  blinde  li'en  voor  all, 
Sy  fien  maerdoor  een  oogh  dat  midden  door  den  ball 

Het  vreefe-vlies  bedwelmt :  5  fy  fien  geen  blad  bewegen , 

Sy  meenen ,  't  is  een  lood ;  fy  fien  geen'  blooten  degen , 
Sy'n  voelen  hem  in  't  hert  5  fy  fien  geen  kruyd  aen  gaen , 
Sy'n  dencken ,  't  y  fer  komt  recht  op  haer  leven  aen ; 
Sy  bucken  voor  een'  vliegh ,  fy  fchricken  voor  een'  vogel , 
En ,  of  het  duyeken  waer  een'  borftweer  voor  een  kogel , 
Sy  ft ruyck'len  ongequetft  in  't  vlacke  veld  •,  in  't  end , 
Sy  dcinfen  blindelingh  ,   en  die 't  dan  tijdighft  wendt, 
En  met  de  hielen  fchermt,  en  op  den  rugg  laet  waeyen , 

*  Siet  fcherper  in  den  wind  dan  die  het  voor-hoofd  draeyen 
Van  daer  de  blixem  komt,  en  fien  niet  dat  de  man 

Die  naer  fijn'  vyand  liet ,  kan  dat  fijn  vyand  kan , Kan 

i  Nizus-c-iKSTcjisir  JiVnajy  apvu-raf .  Mud  quidem  ingens 
fama  ,  hoc  r.ulla  circimiferr.   Mn.  Sec.  ep.  I.  3. 

2  -l'  ttun¿  ¡cjfjxTvi;  ,  xj  xrr;MTttin^íf.íCia.  Títntel.Ap.Stvb. 
í'l  <fl   1*  Tlfti  ,  i  ff  x?jUt ,  ifi  k,  i£i1,ii. 

5    riíTíye-j/j-Sj  Si-m.  ̂ «CTuárEfsr     luuaiv  ¿ivï/Mi ,  5 
$£0lCWj1X  Kaif/jtSi  ;    Enrlp    Oidip. 

4.  Timor  abllulit   omncm    fenfum    animumque.    Ovid. 
Hit.  '+•     Eit  genus  unum  Stuliiiix  nihiluai  meiuenda  ti 
meatis.  iJcr.  z.   Strm Nunquain  fiJde  conliliurj  ¿atu- 

ras timor.    Stmc.  7.    Hinif.  2*. 

$     K TTUÍlTtí.  ̂ áf  TTi  Tl¿  OiöChW^jOI  -^SiH.    Soph.  ̂ 4j4. 

Hi  lünt  qui  tiepidant ,  &  ad  umnia  fulgura  pallent 
Cum  tonat ,   exánime;  primo  quoque  murmure   Cali, 

Juv.il.   veluti  pueri  trepidanr ,  atque  omnia  coecit 
In  tenebris  meiuur.r.  Lucr.  z. 

['  ij1^;*.".   LnilAtl.  llTB, 
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Kan  winnen  en  verilaen ,  en  ■  dat  begin  van  loopen 
(Sett  Schand  en  Eer  op  zy)  het  end  is  van  haer  hopen , 
En  dat  een  man  die  wijckt  fijn  lijf  ten  beften  geeft, 

En  't  leven ,  foo  hy  't  berght ,  verblindt  van  fchaemte  leeft. 
1  De  Jonge  Li'en  zijn  blind,  ('k  wil  van  geen'  Liefdefpreken : 

Wy  waren  oock  eens  jongh :  maer  onder  die  gebreken 

En  lagen  wy  noytiieck)  de  Jonge  Li'en  zijn  blind 
Van 3  eigen  waen  in  't  geen  een  yeder 't  foetfte  vindt, 
't  Licht  van  de  niewe  Wer'ld  flaet  flick'righ  in  haer'  oogen  -, 
Sy  vrijen  't  als  de  mugg  ■,  4  het  redelick  medoogen 
Der  ouden ,  die  ie  iien  verfengen  aen  de  vlam , 
En  komt  haer  niet  te  baet-,  J  haer  onderwijs  is  lam, 

Haer'  reden  is  bequijlt ,  fy  hebben  ie  vergeten , 
De  rechte  levens  kon  ft ,  (die  defe  beter  weten  _) 

'  Haer  woord  is  tandeloos ,  fy  fuffen  onder 't  pack 
Van  grijfejaeren ,  fy  zijn  lufteloos  en  fwack, 
Sy  mogen  inde  jeughd,  die  luftigh  is  van  krachten , 
Geen  vrolick  wefen  lien ,  fy  ftrafYen  en  verachten 
All  wat  haer  niet  en  fmaeckt :  7  de  minfte  vreughd  is  fond : 
*  Sy  dencken  niet  hoe  groen  wel  eer  haer  herte  ftond ; 
Haer'  oogen  zij  n  loo  fwack ,  fy  iien  door  lange  dagen 
Het  groene  wambas  niet ,  dat  Groote-vaer  gedragen 

En  langh  verlieten  heeft :  s  maer  jonge  Li'en  zijn  kloeck  > 
Sy  kijeken  fonder  brill  in  's  Werelds  groóte  boeck, 
En  Iefen  't  luftigh  door  •,  en  vinden  fy  daer  bladen 
Met  inckt  van  fwaerigheit  en  kommer  overladen , 

Sy  gaen  niet  door  de  floot ,  fy  fpringens'  over  heen , 
10  En  maecken  witt  van  fwart ,  en  fmelten  Jae  tot  Neen : 

Mm  3  Tot 
i   0'3«u SróïTït ïfixayr  enyijjcytt.     E'sri •/&!  •m>iym  i  Uiilinm  tardusprovifor,  prodiguiiiis, 

fgiJimi  ï  öamiut ,  ti^ifSj-ymn.,  x¡  ¿¿'-¿atric  -n  tÍtísot»,.  Sublimiscupidufque  £<  amata  relir.qucrepernix. 

iinf  «»'  "zilfyoi  i  x2taíp:(;tTií  Sawm,  ¿tnii-fi  vd'/V  tsjwï         $  Deniquejam  fabuls  lümus  lenex  atque_anus.  Ter.  H:c. 
i>;.;;  Pl«P«ï-  lmp.  "Mm  c  46.      Multos  in  lumma  peri-    (Stf.tiejt  *V¡f  'óbi  U  fíats  y.&¡v-     í-  ̂ P0»»  »  w'**  ̂ ^  •'-" 
cuta  miGt     Ventuii  rimor  ipfe  mali.  Lúe.      Mullís  ipftim    T«'f»i7  fja.S»-m¡.     Turn  etiam  infènecta  hoc  deputo  mifeíri- 
Timuille  nocet ,  mitlti  adfatum     Venere  fuum ,  dumfata     mum,     Sentiré  ea  ¡cta  te  efe  odioíum  le  alteii.  C¿í>'..t¡p.Cit. 
timent.  Sen.  <j£Áip.     jiLjpirTwy  á[  «Vece  xxé©-  öpvu-mj ,  k'tt  !  de  Seneéi. 
■ntei.xr.  Hcm.UUi.í.     Magna  ett  flultitia  id  ipfum  quod  I      6  Multa  feruntanni  venientes  commoda  fecum , 
veteaiis,  ita  cávete,  ut  cum  vitare  fottalle potueris  ,  nitro  |  Multa  recedentesadimunt.  Hor.  de  ̂ irt. 
«cenas  &:  attrahas.  toe.  Brut.    Semper  in  pratlio  iis  maxi-  I      7  A  pueris  illico  volunt  nafci  fenes.  Ter.  Heaun    Ncbis 
mum  elt  perichrm  ,  qui  maxime  timent;  audacia  pío  mu-     maligni  judices ,  atquifibi.  Sen.^Agtm: 

to  habetur.   Sai  Catií.      Mors  &  fugacem  perfequitur  vi-         S  Ex  fuá  libídine  moderamur  qusnuncelt,  non  quio'im 
rum,  Nee  parcit  imbellisjuvcnts  Foplitibus  timidoque  ter 
go.   //orar. 

2  To  y:;v  íctsi ",'¿u.\&v  ó^í  xj  &g$e?i/.  Metr.  ap.Stch. 
3  tropteradolclcentiam     Minus  videtis ,  magis  inipenfe 

cupitis,  confuíais  parum. 
+  Ceieus  imitiuní  flecli ,  monitPiibusafper, 

fuit.    Ter. 

s>  Quotusquisquevelstatialteiius  ,  velautotitati ,  ut  mi- 
nor cedit  ?  ftatim  ¡apiunt ,  ÍHtim  fciunt  omnia  ,  remiaeiu 

veremur,  imitanturneminem  ,  atque  iplï  íibiexempla  íunt, 
Pita.  Sec.  «p.  t.  S. 

10  Nulluruvitiumeftliriepaticjcinio.  Sen,  z4.-ifc.lj7-; 
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1  Tot  dats'  eens  in  de  keers  haer'  wiecken  voelen  fchrempen  j 
Dan  gaen  haer'  oogen  op ,  dan  fien  fe '-  dat  haer  flempen , 
Haer  hollen ,  haer  getuyfch  't  pad  naer  beneden  is , 
En  dat  de  rechte  baen  verr  mis  getreden  is. 

Dan  d'oude  zijn  oock  blind :  fick  wil  haer  niet  verwijten 
De  quelling  die  haer  ilij  tt  en  ons  begint  te  flijten} 

'k  Heb  't  op  haer'  oogen  niet ;  ma'er  oude  Li'en  zijn  blind , En  werden  kinderen  in  meed  haer  onderwind  : 

Sy  fchem'ren  van  verr-iien  ,  3  fy  llruyckelen  van  vreefen , 
C  Daer  's  een  vooriichtighei  t  die  't  all  te  feer  kan  wefen , 
En  4  die  't  Cry  (lallen  vat  te  kommerlick  verfett 
Ontvalt  het ,  want  daer  was  all  bevend'  op  gelett} 
Sy  hoopen  over  een  all  wat  fy  fien  en  fagen , 

En  om  een  uer  beraeds  beileden  all'  haer'  dagen  ■, 
5  Sy  weten  all  wat  was  en  all  wat  wefen  kan , 

En  fien  op  't  Mogelick  als  gingh  't  all  aen  den  man. 
Soo  valt  haer  ja- woord  dram ,  en  fchiet  haer  vander  tongen 

Als  aengebacken  ilruyf :  noch  duncken  haer  haer'  longen 
Te  fchielick  van  geblaes ,  s  en  op  het  leíl  beíluy  t 
Van  'tliedjen  zijnfy  maer  ter  halver  wegen  uyt. 
Haer'  Kinders  minnen  fy  foo  haer  haer'  Ouders  minden  : 
Maer  in  het  tweede  lit  zijn  fy  de  foetile  blinden 
Van  all  dat  niet  en  fiet :  7  By  een  misboren  kind 
Van  Dochter  of  van  Soon  ?  geen  Minnaer  isfoo  blind : 
Sy  fien  niet  dat  het  hinckt ,  fy  fien  niet  dat  het  fcheel  fiet, 

Sy  fien  lijn'  bulten  van  de  billen  tot  de  keel  niet , 
Sy  fien  het  onkruyd  niet  te  wieden ,  dat  in  't  vett 
Der  niewe  gronden  fijn'  vergiften  wortel  fett : 
Kinds  Kintje  magh  geenquaed :  al  will't  de  Moer  verhind'ren 
Kinds  Kind  ilaet  alles  vry :  8  fy  werden  felfs  Kinds  Kind'ren , 
En  broeyen  Kinds  Kind  mal ,  en  geven  't  fulcken  ploy 
Vanluy,  van  ohbeleeft ,  vankoitelick,  vanmoy, 

Van i   Si  ftiUen  «indelen  alt  blinden ,  cm  dat  fy  dtn  Hcett  gifon-  Nonint  quid  toto  fiat  in  orbe,     Quid  Seres  ,  quidThraccs 
Jígt  ii  hebben.  Soph.  i.  17.  agant.  Juv. 

2  DMTucenw.gh ,  dieyem.tnd  recht  fchijnt :  maer  het  lúetfle         6  Déficit  auditor,  non  deficit  ipfeloquendo : 

■v.ind'¡inzj¡n-wricnde¡  Dooai.  Ttov.  16.  ij-,     n  í  ot/Ax  5jj  rae  O  Iblá  fortes  garrulitatefenes!   Cer.GaU. 
iJti¿t).v7r¿(uSret.                                                                                 7  Aavéy  u  71'xrav  j/i.???  ¿tflgjo'^ïit  Sïi;  Ë-'br/.i.  E:i'ip. 

3  Ftangere  dum  metuis  ,   frangís   Cryflallina  ,  peccant  if  &jjid\t  a¡  fiifev ¿¡igjémis  fpsfót.     ut  amice  Turpia  deci- 
Sccura:  nirmuni  loliiciraquerrauus.  Mart.  piuntcoccum  vitia.     Strabonem  Appellat  pcetum  pater :   5c 

+        ̂ — iVeiomu^s timide gdidequemirjftrat,  pullum  maleparvus     Si  cui hlius  elt.   Hor.  Serm.\.S*t.%.  Á 

Dilator  ,   lpe  longus  ,  iners  ,  avidufque  futuri.    Her,  de         t  nAii  jS  a2§t;  irñs,  'nyn^mm  ¿tí;,     il';  u/t/'  spiw 
~4tf.  x,  vta^&jy  tiS  Tf  ímt>  YIxtho,  Men.    TiS  cv-n  j5  v«77:s  ïeijitr  ij) 

S  ̂suequefutuia.neqLefaftafmitjtamcniifciluitf/^af.  rwícüSj^OTr,  x,  i  van  yi&n.  Lucían- Hale. 
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Vanvuyl,  vanonbefuyft,  van  fhoeperigh ,  vanvraetigh, 
Van  vreck ,  van  ftuer ,  van  fteegh ,  van  dertel ,  van  wanwaetigh , 
Dat  Vader  qualick  weet ,  dat  Moeder  qualick  fiet 
Waer  mé  den  rechten  bocht  te  krijgen  in  het  ried. 

1  Swijght  van  den  ouden  tijd :  ghy  hoeft  het  niet  te  ipreken , 

Sy  fprcken  't  fonder  end :  men  kend'er  de  gebreken 
Van  dcfeee wen  niet;  Gerechtigheiten  Deughd , 

En  Liefd'  en  Zedigheit  was 't  quaedfte  van  haer' jeughd : 
Men  fchold  iij  n'  Broeder  niet ,  men  wift  van  geen  bedriegen , 
Men  haette  Vleyery  s  en  Achter-klapp  en  Liegen , 

Men  gingh  den  rechten  wegh :  daer  was  geen'  Overdaed , 
Geen'Guliigheitin  huys ,  geen'  Hoovaerdy  op  ftraet  > 
't  Was  in  de  gulden  Eeuw ,  de 2  Werld  was  onverfleten , 
'tSchijntGrootvaerhadd  noch  in  den  appel  niet  gebeten : 
En  'tfcheelt  maer  vijftigh  jaer  van  haer  totonfen  tijd. 
3  Sict  hoe hetklaer gefichtin 'tgrijfehaer verflijt. 
4  De  tijd  liep  als  hy  loopt ;  de  boosheit  ging  haer'  gangen  , 
Daer  was  foo  veel  te  doen  met  pijnigen  en  hangen 
Als  Banck  en  Beul  vermoght.  en }  ben  ick  niet  heel  blind  5 

DeSoongelijcktlijnVaer,  de  Moeder  was  als 't  Kind. 
Dejofrrouwen  zijn  blind  (hoe  fal  ick  hier  door  raecken , 

Wat  aeniicht  heb  ick  nu ,  wat  bloedeloofe  kaecken , 
Die  u  met  defen  trooft  te  velde  komen  derv? 

Maer  u  en  teeckenden  ick  noy  top  defen  kerf  > 

Of  foogh'er  oytop  ftont,  hetmerck  is  uyt-geileten  : 
Of  immers  ghy  en  hebtu  noytontfien  te  weten 

Dat  uw'  Vrouw  Groote-moer  Heer  Adams  Huysvrouw  was} 
5  De  Joffrouwen  zij  n  blind  fy  fíen  maer  door  het  glas 
Van  fpiegelsdie  de  damp  van  eigen  waen  befoetelt , 

En  vragen  aen  dat  Glas ,  als  't  langh  genoegh  gchoetelt , 
Gehult  is  en  getoyt ,  hoe  ben  ick ,  fchoon  of  niet  ?    • 

't  Glas  antwoort  wat  het  fiet ,  maer  fy  en  vatten  't  niet. 
Noch 

i  Difñcilis ,  querulus,  laudator  temporis  a£U.  i  Vivebam  liomines.  Juv.  Sai.  6. 
Sepuero:  center  caftigatorque  minorum.  Hor.  dt^irt.  3  Profeitó  del  iramus  interdumfenes.   P!aut.Efid.  3.  3. 

Hoc  Majores  noitri  quefti  funt  ,  hoc  nos  querimur  ,  hoc  4  Idem  Temper  de  nobis  pronunciare  debebimus ,  mal  m 
poften  noftri  quetentnr,  everfoseflb  mores,  regnare  nequi-  1  efie  nos,  malos  fuilTe:  iuvitus  ad|iciain  -  8c  futuros  elle, 
tiam,  in  detenus  res  humaras  fc  in  in  omiie  nefas  labi.&n.t.  I  Sen.  i.de  Bencf.  10. 

de  Dtntf.  10.  —  quafi  non  plurimum  Maleficia  mea  ef-  ¡  ƒ  Kaj'  jS  Í7r'a.y>.uli\t^u>.)iijimííH^i-¡m¡ai«ít-Muf.  Multa  fui.t 
lèntlblidainadoiefceiitia.  VLt-.it.  Epid.-j.  1  mulietuní  vitia:  fea  hoce  multis  maxirnumeft ,     Cum  fibi 

Improbitas  illo  fuit  admirabilis  2vo.  J«v.  13.     Super  o-  1  nimis  placent ,  nimifqueoperam  dar.tutplaceantviiis.  Pl/tur. 
mnibus  negotiis  mclüisatquereítius  olim  provifum :  ¿i  quoc  ¡  P.íh.  5.  4..       lia  eft  ingerium  muiiebre,     Ber.e  cum  lauta 
convertuniur ,  indeterius  mutari.  V.ü.  M.tx.  ¡ib.  2.  I  eft,  terfa  , ornara  ,  fiíta  eft  ,  infecta  eft  tamen.  Id  Sllcti.  5.  .-. 

1  Qüjppeaiitet  tune  orbe  novo,  coeloque  tecenti  1  Jam  cLidum  veía  leiuiu  Yocabulaamüimus,  Cai.ap.SnU* 
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Noch  eens ,  wat  ben  ick ,  blanck  van  huyd ,  en  blond  van  haeren? 
1  't  Glas  íbu  wel  antwoorden ,  maer  weet  het  niet  te  klaeren : 

't  Vraeght  felver ,  Joffertje ,  wat  zijt  ghy ,  dat  of  dit  ? 
2  Daer  fitt  een  fmeerigh  rood ,  daer  fitt  een  konftigh  witt 
En  maeckt  my  twijftel-blind :  het  ftuyft  'er  ftof van  boomen 
In  die  gekrulde  lock :  heel  Cypers  en  heel  Roomen 
Staen  tuflchen  u  en  my ;  waer  zijt  ghy  ?  Wel  ge  vraeght : 

Maer  elders  vverdt  haer'  kunftgeluckiger  gewaeght : 
Een  Jager  van  fulck  Wild  ontmoet  fe  by  der  itraeten  , 
En  roept ,  3  ó  blanck  en  blond  ten  hemel  afgelaeten , 
Wie  kan  u  wederftaen  ?  en  fy  en  iiet  het  niet , 

Onnoofel'  oogeloos' ,  dat  hy  fe  niet  en  fiet : 
Sy  fiet  hetihell  en  wel ,  dan  't  luit  haer  niette  weten. Dit  mach  de  foete ,  dit  de  fotte  blintheit  heeten : 

Maer  geen'  en  ftreckt  foo  wijd.  Van  aller  eewen  herr 
Was  liegen  Vrouwen  voer :  Ick  raeckte  noy t foo  verr , 
Of  Vrouwen-lof  was  lief.  En,  foo  Bedroghen  Liegen 

Van 'c  naeite  Maeghfchap zijn,  noodfakelick  ,  Bedriegen 
Hoort  Liegen  met  vermaeck  >  +  en  Poeyer  en  Pinceel 
En  Vliege-plaefters ,  Huil  en  Krull ,  Kant  en  Fluweel , 
Is  een'  verbintenis  van  hoffelicke  logen : 
Wie  daer  min  aen  befteedt  dan  't  uy  terfte  vermogen 
Van  liegen ,  heeft  het  Hof  maer  blindelingh  doortaft  : 

De  vrouw  die  fchoon  will  zij  n ,  will  't  hooren ,  dat  gaet  vait. 
5  De  Kaeckelaers  zijn  blind :  fy  fien  maer  door  haer'  woorden , 

(lek  weet  niet  hoe  ghy  vaert/) 5  daer  mé  fy  my  vermoorden : 
by  fien  maer  door  haer' galm,  7  niet  waer,  noch  wat,  noch  wie> 
Sy  fnorren  u  om  't  hoofd  gelijckde  rommel-bie ; 
Mits  dat  haer  feggen  klinck' ,  foo  houden  fy  't  gewonnen  : 
8  Maer  liet  niet  haeft  na  land  ■,  fy  hebben  nau  begonnen Als 

i  T/c  jS  ««¿aft»  ¡&  "rojj^i  turnan*  ¡  Epich.  ap.Sict.  Lumina  fi.va  renet,  nee  fe  morralla  demens 
Seque  rcformidat  fpeculo  (¡aniñante.  Cmui  in  Entrtp.i.  Ora  videre  putat. 

i  I'ucari  pigmentis,  quó  vel  rubicundior ,  vel  candidior         +  Etfinxirvultuin ,  8e mentit formóla videri.  Oviítítt,^ 
appareat ,  adulterina  fallada  eft ,  quá  non  dubiro  etiam  ipfos 
maritos  (è  nolle  dscipi,  quibus  folis  petinittcnds  funtfoemi- 
n.T  ornari  ,  fecundum  veniam,  non  fecundum  imperium. 

vimg..Ep.Ji. 

ï   Ki.Ve<  »i>n  /u™  ojTrsfj,  aSnii»'»  jutr'  KSrntlw.     Ou'  jS 

5  Qu_orum  omnis  visvirruiquein  lingua  fitaeft.  S<tü. 

fjSfjov  ¿t'^aMa7?i^J  >  c£7c  a/nvziTvi  @& Xéttxj  £?).  Thccphra/1. 
<--■-* ;.  Soph. 

Hum  turbat  ainor ,  vultumcjae  inVirgine  figit.  Fi'¿.  11.    ¡%Jrty  tjAísv.  Eurip.Hec. 

u£vii.  %    Y>,újy.it  <s%í't*to'c  '6bi  i  tííi>.-.^t3L.      Kni>.m  axHyiztp 
Speítat,  Sein  vu'.tuvelutí  tumueaiquevifo  '  r.yh  ̂ kiroiann' 
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Als wy  zijn  uitgehoort.  J  fy  ilaen  foo  veel  gefcbals 
Met  haer'  ontriemde  tongh ,  2  en  fien  foo  veel  gevals 
Aen  flagh  en  weer-flagh  van  dien  klepel  van  haer  klockhuys , 

Dat  ghy  veel  beter  light  dicht  by  de  groóte  kloek  t'huys 
Dan  by  haer  onderhoud  haer  heele  hoofd  is  kloek , 
En  wee  hem  die  fe  roert :  ilaet  wijsheit  voor ,  of  jock , 

Sy  luydend'er  opin :  wel-fpreken  en  veel  fpreken 
Is  haer  de  felfde  konft.  i  veel'  woorden ,  veel'  gebreken , 
Sprack  een  wel-fprckend  man :  maer  fy  en  hebben  dat  r*jv.  i,.  1 1 
In  langen  niet  geilen ,  of  nimmermeer  gevatt. 

4  Vergadert  endelick  all'  die  gebraeckte  toonen , 
En  fmelt  fe  tot  een'  klomp ;  de  reden  fal  u  thoonen 
Dat  koper  fonder  glans ,  quickfilver  fonder  goud 

Dry  aefen  in  de  fchael ,  maer  geen'  proef  tegen  houdt. 
5  De  Swijgerszijn  ftock-blind :  fy  fien  maer  door  haer'  ooren  -, 

Sy  hooren  en  fy  lien ,  maer  fien  niet  wat  fy  hooren  : 

Sy  proncken  met  haer'  itilt' ,  en  die  fe  fwijgen  fiet , 
*  Schrickt  voor  haer  ilom  geficht ;  want  itilt'  heeft  haer  bedict 
En  maeckt  Matroofen  bangh  en  dreight  haer  met  tempeeften : 
Maerftomte,  Pakthenin,  7iseigenfchapvanbeeften, 

En  fpreken  heeft  fijn'  uer ;  en  fwijgen 8  buy  tens  tijds 
Beduydt  veeldroomens,  veelonwetens,  of  veel  9fp  ij  ts. 
Daer  gaen  fe  veel  af  groot ,  die  geen'  bequame  reden 
Haer  weer-woord  waerdigh  fien :  My  dunckt  ick  fie  fe  treden 

In  't  Kaets-fpel ,  daer  geen  ball ,  hoe  fchoon ,  hoe  wel  beleidt , 
Hoe konirigh lick,  ofhoeonkoniligh,  haer  befcheit , 

Haer' weder- fiagh  verdient:  de  blinde,  foud'ickfeggen, 
Gaen  beter  uytde  baen  of  in  haer'  pluymen  leggen, 
En  fpreken  in  haer' droom,  of  wandelen  in 't  woud, 
En  fpreken  blinde  tael  met  blad'ren  en  met  hout. 

De  Si  ngers  zij  n  foo  blind  als  vindeen ,  die  't  foo  leeren : 
Sy  fien  maer  door  haer'  keel  en  door  haer  quinckeleeren  > 

Nn  Sy 
1            Verbcrum  tanta  cadit  vis ; 

Tot  pariter  ¡-elvcs  &  rintirnabula  dicas 
Pulfaci.^Ki'.  6.     Kal  ¿t©-  agscleïï  íJiJiv,  ótát /ju^ahttmi 

Srpct  «#?!<ƒ£  ̂ rsysvn::;.   Lucían,  fin  accuf. 

TilUbhr. 

5  Ila^a  z'íshvhuSz  >íy®*  dwzvrói  êpviun  nreutjj.antt. 
Lociucntismultum  ,  lapientix  parum.  Sea. 

4.  2t>  /¿  élÍTf  t¡yci  jjC  y/ucv*v{¿;  qy.vwv  fe^«f  j  Ey  TOffXÓ- 
ymJl  ut  <\H7Í  azi  ccíiíí.  Eunp.  Kjgthhavzof&iwfTiiihot 

J'o'pjy¿±.EHrii}.    E'v  axiii;  iaJjtei&uf' ¿X^? /wndwMÍ7rpw  >.íynr. 
j   X&'gi'r  t¿t'  h'tcií  iv'ñkÍ  ¡¿j  to  * «.<£<».     Ks/  i iyw  yip 

Eít  huic  diveríiim  vitio  vitium  prope  majus 
Arperitasagrettis ,  & inconcinna  gtavisque.   Htr.  1.  Ef.it. 
Farvus  Termo  iliis,  &  magna  libido  tacendi , 

Atquefupcrciliobrcvioicorna.  Juven.  z. 
—  nec  labra  movet ,  cum  mittere  vocem 

Debucratvel  tnannorcus  vel  ahencus.   'juv.  ij. 
6  Sacpetacensodiifeminavultushabet.  Ovii.ie^irt.^, 
7  Vitamfílemiotranligunt  veluti  pécora.  Salí. 

S  Ou' ¿'i-i  tn«T¿t ,  X(>,íi>«»  Smcxftai,  2iy¿c ;  tna-jrj  </[' 
imfoslffilui&JC  í.iyxv.  Quis  non  illum  lapienrem  fnifle  pu- 
taCet ,  fi  pro  neceCtate  temporis  locutus  elTet .'  Val.  Max  4. 

9  Qupdque  (iva:  cogitatignis  indicium  eft  ,  lecreto  íiio 
faiiantm.  Tac-*A¡r. 
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Sy  fien  niet  wie  haer  hoort,  noch  wien  het  langer  luit} 
1  Sy  gaen  traegh  onder  zeil ,  fy  willen  van  de  kuft 

Gepreft ,  gepijnightzijn  :  maer  voerens'  eens  haer'  winden 
Van  Land  te  Zeewaert  in ,  fy  konnen  't  huys  niet  vinden ; 
Sy  krijgen  luit  in  't  fpel ,  als  Kinderen  op  ftraet  j 
Sy  iicn  niet  watde  wett  van 't  fingen  is  >  de  maet : 
Sy  fien  niet  wie  daer  geewt ,  en  wenfchtfe  met  haer'  gorgel 
Te  bedd'  of  aen  een'  galgh :  een  lood  light  op  haer  Orgel , 
Het  huylt  onendelick.  *  en  die  fe  fwijgen  doet 
Heeft  meer  gewelds  van  doen ,  dan  die  fe  bidden  moet. 
Ick  fpreeck  mijn  felven  aen :  men  moet  het  my  vergeven  ; 
Daer  ftont  voor  op  mij  n  hoofd ,  al  in  de  wiegh ,  gefchreven  » 
Ick foude fpeel-fieck zijn ,  keelblind en fnaeren-blind. 
Men  heeft  my  opgequeeckt  tot  hooger  onderwint : 
Maer  ingeboren  aerd  gaet  allen  dwangh  te  boven  : 
Ick  fie  noch  huys-beftier ,  noch  Heeren-dienft ,  noch  Hoven  » 

Noch  Nood,  noch  Oorboor  aen  >  ick  fie  geen' tijd  te  kort, 
Daer  Veel,  of  Keel,  ofLuyt,  of  Fluyt  verlieten  wordt. 

De  Springers  zijn  foo  blind  als  Clavecingel-pennen ; 

Sy  hipp'len  dien  ten  fpott  die  haer  den  hals  af  mennen : 
De  Speelman  drijfts'  om  hoogh ,  en  geeifelt  fe  weer  neerv 
Conftantinopolen ,  noch  Roovers  van  Algeer 

En  quam  't  noyt  in  den  fin  haer'  afgetouwde  ilaven 
Soo  vruchteloofen  fweet  ten  hals  uyt  te  doen  draeven  : 

't  Is  Chrift'nen  ilavernij  ■,  fy  fien  niet  dat  de  man 
Die  haer  in  't  ronde  ruckt  niet  anders  leven  kan ; 
Sy  zijn  genoeghlick  blindt ;  fy  fien  niet 3  dat  hy  heden 
De  gangen  tegen  fpreeckt ,  die  't  gifteren  te  treden 
De  fchoonfte  mode  was ;  fy  lien  niet  dat  hy  ftaegh 

Op  Niewigheden  droomt ,  en  yet  dat  weer  behaegh' , 
Om  dat  het  noyt  en  was.  (want  of 't  quam  af  te  loeten 
Dat  afgefprongen  is ,  fijn'  keucken  moft  het  boeten , 
Sijn'  Molen-becck  liep  droogh^  heel  onlanks  gingh  men  holl , 
4  Gelijck  de  Noord  zee  gaet  j  nu  is  men  droomigh  doll  ■, 

i  Omnibus  hoc  vitiumefl.  Har.i.Strm  3. 

1  Non  ubtinebis  ut  defmant  ,   li  incipete  permifens. 
£01. z  1.  t.p.  117. 

— —  Calar ,  qu¡  cogeré  poflèt , 

Sipelcretperamicitiam  patrïs'atque iüam  ,  non 
Quicqium proficerct.  H.r.  i.S¿m.  3. 

*na  isr£f.}j¿ZTt  ¡A.iyi.1  ¡ui  «jric/ïuJ  toi^©-.  LucituiJc Soit. 

De 
3  Tdem  eadem  poflunt  horam  durare  probantes !  Mer.uEp.t. 

/t  Ut  mare,  quod  lui  natuia  tranquilhim  e(l>  ventorum 
vi.igitur.  Cic.pmCi.     Knj  lairzt  ■jarra.  \ot  xfi/^xci  xj  jrps- 

y-<  vim^u  ïïóLSiit*  x\  'i'£i  GfiTTtfn**  Lucían,  de  Salt.  TtyvíTtq 

jú'auíp  ¿tliyoic,  «TOS  *j  ¿*  h  TS'i  '  '°eft  "W  "Mtíí  aíjp^'» 
Kalu^nUa.  Ibii, 
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De  voet  kleeft  aen  den  vloer,  menmaghfenauontlijmen  : 
De  man  draeyt  fpits  gewijs ,  de  vrouwen  fchijnt  dat  fwijmen ; 

Soo  deftigh  is  de  mode  >  en  hoe  fal  't  mergen  zij n  ? 
De  Duy  vel  en  fijn'  Moer  ftuderen  op  een'  fchijn Va  n  niew  bevalligheit :  daer  fal  wat  íbets  uy t  broeyen , 

Wat  niews ,  om  man  en  vrouw  heel  av'rechts  te  vermoeyen ; 
En ,  of  ons'  Duy  velen  niet  langer  wiften  hoe , 
De  heele  Franfche  Heil ,  dieftadigh  op  en  toe 

Niew' ydelheden  braeckt ,  fal  by  den  and'ren  fchraepen 
1  Daer  onfe  blinden  fich  bevalligh  aen  vergaepen  : 

Wegh  met  den  ouden  trant ;  daer  komt  een  and're  fwier , 
Verileten  te  Parijs ,  en  van  de  niewile  hier. 
Soo  blind  en  ben  ick  niet  in  menfchelicke  dingen  j 

lek  fie  wel z  dat  de  vreughd  door  fingen ,  of  door  fpringen 
De  jeughd  ten  hals  uyt  will ,  en ,  als  men  fpringen  moet , 

]s  mog'lick  hy  minft  blind  die  't  minft  onmaetigh  doet  -y 
Maer  't  moeyelicke  mail ,  en  altijds  niewe  vodden , 
Gaen  boven  mijn  geduld :  men  kan  papier  verbrodden 

(My  dunckt  ick  't  red'lick  kan}  met  all  te  dert'len  int ; 
De  fchool-ftric!c,voor  goed  fchrift,maektfchriften  fchrijver  blind. 

De  wiifte  Koninghdanft',  (hoort,  vrouwen ,  en  hoort,  Heeren_) 
Maerop  fijn' eigen  fnaer,  en  deed  het  God  ter  eeren , 
En  mat  fijn'  treden  niet  op  uytheemfch  onderwijs  -,  Matth.14.1j. 

Sijn  heiligh  herte  was  fijn'  voet-maetenfijn'  wijs. 
'Jalourfeli'en  zijn  blind:  fyiien  maer  door  haer' droomen : 

Sy  fien  dat  niet  en  is ;  fy  foecken  dat  fy  fchroomen ;  * 

Sy  taften  naer  haer  feer,  en  vinden 't,  als  een  dief 
Dieeenin 't  don cker  grijpt,  all  waer'themwelfoo  lief 
Daer  waer  geen  vatten  aen.  haer'  Liefd'  is over-liefde : 
Sy  lijden ,  billick ,  niet  dat  y  emant  fich  geriefde 

Van  't  geen  haer  eigen  is :  maer  Liefd'  en  is  maer  Haet 
Die  van 't  geliefde  niet  vermoeden  kan  alsquaed. 
Wantrouwigh'  achterdocht  is  een'  mismaeckte  fchaduw 
Van  Liefdes  eigenfehapp.  Jaloufeman,  beraedtu, 

Nn  2  Jaloufe 

1  Oimitatorts ,  fervum  pecus,  ut  mihifarpe  \fv$iu¿v-¿TÍxi*t¡xcuaí  txagu  Jftêrrat.  HiJ.    Unumquodque 
Bilem ,  fepe  jocum  veftri  movere  tumultus    Hor.  i.Ep.  19.  ]  animal  natura  lalire  confuevit.     Homoautem,  cum  numeri 

Oiüifti  r-iïivlo;,  cu/m  ia  cxihK  yctSJCm.  Inianire  paro 
certa  ratione  modoque-  Her.i.Snm.  3.  Tc  )S  yjp  ̂ sotmc 

y-  cvtus  Tsuj-m  :tt¿\t=í  nniüfi  crfytnv,  *' •vfi'^pf  '1  v  msm; ,  a»C 
t-tuTs:  ¿1  e/».  Lm.nn.de  Snit.     RVcuviris»  rij  avífues  x)  fejl 

fenlum  acecperit ,  faliationem  generavit&peperit.  Cantu' 
item  numerum  excitat ;  qua:  ambo  invicem  copulat.' ,  {!>•- 

ieam  &  ludum  pepererunt.  Plat.  \.dt  lig. 

3     0>' JIOTtl  ̂ »?iHi!TÏ?>iJ5^J*i!«Tif4V«*». 
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Jaloufe  Vrouw ,  fiet om ;  uw'  fwackheit  werdt  bcwaeckt  j 
Daer  itaet  'er  een  en  loert ,  foo  ghy  'c  ten  bontften  maeckt , 
Die  uw'  verzieringen  met  waerheit  wil  bekrachten. 
1  'k  Heb  vrouwen  licht  geilen ,  om  dat  men  fe  foo  achten ; 
'k  Heb  mannen  buyten  \  fpoor  gevonden  ,  als  uyt  fpijt  -y 
Om  d'ongerechtigheit  van  grondeloos  verwijt Te  wreken  met  der  daed :  Dief  heeten ,  en  dief  weien 

Waer  d'onderfcheidingh  waerd,  ftond  't  op  der  menfehen  wefen, 
Wie 't  is  en  niet  en  is,  maer,  meenden  fy,  die'thiet 
En  nieten  liet,  waer  wijs,  bydiehethietenliet ; 

't  Was  redelick  de  naem  te  pallen  op  de  wereken : 
't  En  is  geen'  niewe  huyck ,  ick  gaed  'er  mé  ter  Kercken. 
Dat  is  het  rechte  paer  daer  van  de  Waerheit  fprack , 

Twee  blinde  leiden  d'een  den  and'ren  in  de  wrack. 

De  Jagers  in  haerveld,  deTuyfchersophaer'fchijven 
Zijn  blinder  dan  defnepp  die  m' in  een  nett  kan  drijven : 
1  De  Jagers  iien  geen'  ftorm  geen'  hagel  in  haer'  loop. 
De Tuyfchers kennen  munt,  3  noch  klein'  uytgrooten  hoop> 
Soo  langh  haer  kleine  Hoop  van  winnen  houdt  by  d'ooren : 
Haer'  halfen  zijn  verftijft ,  fy  fien  maer  recht  naer  vooren , 
Niet  eens  meer  achterwaerts  ,  4  daer  byfter'  Armoe  iïaet 
En  drijft  haer'  kind'ren  met  den  bedellack  langhs  ftraet. 

De  Pleiters,  zijn  lbo  blind  (ick  derf  geen'  Rechters  raecken/ 
Als  droncken  Schippers  zijn ,  die  malle  giflingh  maecken , 

En  zeilen  tegens  tij ,  met  weinig h  winds  in  't  Schip , 
En  drijven  achter  uy r ,  en  meenen  dat  de  klipp 

Daer  't  Schip  voor  over  moet ,  van  uer  tot  uere  nadert : 
Tot  dat  fe ,  moe  geftreeft ,  gefchreven  en  vergadert  a 

Met  open'  oogen  ften  haer'  langh  miileide  hoop 
Verdwijnen  in  een' webbvan  facken  overhoop. 

5  Het  heele  Hof  is  blind : 6  (hier  moet  ghy  my  gelooven  j 
Men  magh  den  ambachts-man  fijn'  eere  niet  ontrooven  j 
Getuigen  gelden  wat ,  maer  fijn'  verklaeringh  meeft : 
Ick  fwcer  hetop  mijn  boeck :  't  is  langh  mijn  llijl  geweeit, 
En,  naer  ick  hoop,  of  vrees',  hyfal  't  noch  lange  blijven} 
Den  Hovelingh  is  blind :  het  fchoonft  van  lijn  bedrijven 

Betrouwt 
1   Bcfine  (crede  inihi)  vitia  irritare  vetando.  OW.  ;.  ̂»1.4. 

  iplaquel'urem     Cura  facit.  JtiJ.     Multi  fallcre  docue- lunt,   dum  timentfalli.  St».  Ep.  3. 
•1  —  lubJovefrigidoVeuator  tcneraconiugisimmemor  Hor. 
%        —  Ncqiie  coira  loculis  tomiianttbus  itw 

Ad  cafum  tabula: ,  pofiti  fed  laditur  arca.  "]uv.  1. 
4  Infclix  humiü  egieiTu  comitatur  e^eftas.  CUui. 

y  Nequc  rjuicquam  hic  vile  nunc  cil ,  nifi  mor»s  ma.'i. 
Plaut.  Trin.  1.  t. 

6  TttrZ-nvelJii  ¿¡■zofui  'fny^tvi. 



OOGEN-TROOST.  28* 

Betrouwt  hy  op  fijn  oogh ,  dat  door  de  mode  fier. 
Den  nevel  die  daer  ítaegh  van  uy  t  den  Zuyden  vliet 

En  ons  gelicht  bedwelmt  gelijck  de  mift  van  't  Noorden. 
't  Onredelickft  geftell  daer  menfchen  oy  t  van  hoorden 
Werdt  een  bevalligheitdoor  defen  waeiïèm  heen , 

1  En  foo  oneindelick  zijn  de  bekoorlickhe'en , 

Dat  my  de  diere  tijd  in  kruym'len  foud' ontvallen, 
Eerick'er'tendaffagh;  'k  moft  noch  eens  Kost'lick  mallen, 
Alsick  'tuytvoeren  fou.  maer'k  heb  mijn  een  oogh  blind 
Gekeken  aen  de  vlagh  van  defen  warrel-wind ; 
Mv  lufl:  het  tweede  niet  daer  over  uyt  te  fchrijven  : 

Daer  is  een'  ander  fchell ,  van  geen  geficht  te  wrijven , 
Dat  in  den  Hooffchen  roock  fijn'  luyiler  hebb'  bemorft  : 
Den  Hovelingh  enfietgeen  onderfcheit  in  korft 
En  kruymen  van  oneer,  in  doyeren  en  fchaelen. 
Verwijt  hem  onverftand :  hy  fal  u  niet  behaelen ; 
Verwijt  hem  meer  gebrecks  als  in  een  aerdigh  beeft 

Te  lijden  foude  ftaen  van  't  minfte  tot  het  meeft , 
Hy  houdt  het  u  te  goed :  *  verwijt  hemeene  logen , 

3  Ghy  moet  'er  mé  te  veld :  de  degen  werdt  getogen 
Om  waer  te  maecken  dat  hy  Menfch  geen  Menfch  en  is , 

Geen  Logenaer  in  't  minft :  al  weet  het  fijn  Gewiss, 
Dat  Menfchen  Menfchen  zijn ,  dat  's  Logenaers  geboren : 
4 Hy  will ,  hy  kan  ,  hy  magh fijn'  Menfchlickheit  niet  hooren 
Van  eenigh  even  Menfch ;  de  Lemmer  moet  fijn  recht 
Verweeren  in  een  wilden  twijffeligh  gevecht. 
Hoe  vaert  de  Logenaer  ?  foo  God  will ,  kan  hy  fchermen , 

Hy  wint  het  mogelick ,  en  fiet  fijn  's  Broeders  dermen 
Ten  buick  uyt s  met  een'  vreughd  die  geen'  gelijck  en  heeft. 
*  Nu  is  't  een  Moordenaer ;  maer  fiet ,  die  langhfte  leeft 
En  is  geen  Logenaer.  Hoe  is  't  proces  gewonnen  ! 
Maer  lbo  de  konfte  lieght  fjdaer  zij nder  die  fe  konnen 

Met  poppen  voor 't  geweer,  en  met  de  punten  niet/) 
En  foo  de  Dood  verfchijnt,  daer  bloed  of  voetontfchiet, 

Nn  3  En 
i  Quo  teneam  vultus  mutanrem Protca  nodo >  Her.  i.  Ep.  i.  <      4.  Ti  jSa».©.  s'  B*.¿-Ü,áfftiñSi>.»t,  i¿n¿itr>;E¡£>.3fA. 
Quodpetiit,  Ipernit;  repeútqucd  nuperomiiit.  Hid.         .  ¡fy'®',  ¡-nu  víot»<<C»c  /2¡\í¿77?£<3$.  Epiít.  37. 
2   Die  eenen  mcnfche  (ïhuldigk  maccken  om  unWueri ,  en  ¡eg-  ƒ   t"^V  yS  ï^gp?  iiftvac  Stviiotíojí  a'vnp. 

¿en  dien  /hielen  die  baer  brjlraft  inde  peorte.  Ela.  29.  21.     Kif 

¿&*fTt<;'  i\$j§ifU  -iX^iï  **>>«<%  >   KKct>,nt 
  horum  pracordia  nullis 

Intcrdum  aut  levibus  videas  flajtantia  cautls , 

Quantuia  cumque. ideo  eftoccalio,  lufficitint.  jfwv.  1 3. 

corporetiunco 
Invidiofa  dabit  minibus  Iblatia  fanguis.  Juv.  13. 

(I    Miferi ,    quorum  gaudia  crimen  habenr.    C.  CiJ. 
—  profperum  6c  felix  fcelus  Virtus  voca;ur.  Sen  Here.  ftir. 

Hic  ubi  aut  perire  ncceile  eft ,  aut ,  quod  jeque  ajmd  bo- 
nos milerum  clt  >  occidere.  Tm.  1.  Hifi. 
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En  vindt  hy  geenen  tijd  om  feggen ,  God  der  waerheit , 

Vergeeft  my  Logenaer ,  die  nu  voor  't  eerfte  waer  feit. 
Nu  is  't  een  Moordenaer '  die  hem  waer  dencken  dé , 

En  met  een'  lompen  ileeck  de  waerheit  over  ftré. 
1  Hoe  vaert  de  Moordenaer  ?  5  foo  langh  hem  God  doet  leven 

Betreurt  hy  fijn  geluck ,  en  voelt  fijn'  ziele  beven 
Voor  't  uitterite  Gerecht,  maer  beurt  hem  mergen  weer 
Te  hooren  dat  hy  lieght :  4  aen  't  dagen ,  aen  't  geweer , 
Aen  't  fchermen,  aen  de  Moord :  Want ,  hoe  wy  't  ons  ontgeven, 
't  Is  beter,  Duy  veis  zijn,  dan  Logenáer  te  leven. 
Dat'suytfijnooghgefien!   maer  God,  die  alles  fiet, 
Vindt fulcke iienders  t'huys,  wanneer,  en fegh ick niet. 
My  walght  van  bloed  en  moord :  Ickgae  tot  and're  blinden ; 
Tot  blind'  onnoofele ;  door  't  heele  land  te  vinden , 
5  Die 't  meenen  all  te  fien :  s  De  Letter-Li'en  zijn  blind  -, 
7  En  fien  maer  door  haerboeck:  fy  ftruyck'len  als  een  kind, 
En  meenen  vaft  te  gaen  in  all  haer  doen  en  feggen : 

Vijf  roepen ,  dat  's  de  wegh ,  tien  konnen  't  wederleggen : 
s  En  Waerheit  is  maer  een'.  Hier  loopt  de  Son  in 't  rond, Daer 

I    HÏkIw  y.  /J?pTVl  ty  H-dxlw  Tiya.  ©í:c. 

a   N  cc  haber  victoria  laudem.  Virg. 

Exijn  a  meritis  tulles  victoria  pctuas.  Luc. 

3  Jam  petna  elt  totum  quod  vivimus.  Cor.  Ca'J.  Quod 

quüüu;  tent , .  atitur ,  autorem  fedus  R.epe('u.  Sen.  Herc.  Fnr. 
Ñeoue  eniin  patiuaiui  liva  quierem  Crimina. Caud  2  i"  ¡iitjf. 
Perledodemumfceleremagnitudo  ejusintdligitur.  Tac.  14. 
*Ann. 

  Cut  tarnen  hos  tu 

Evafifle  putes ,  quos  diri  confcia  rati 
Mens  habet  aitonitos ,  &  furdo  verbere  cscdit 

Occultum  quatiente  animo  tortore  ftagellura  !   Juv.  ij. 

O* ;  ̂jfjtj3\  yjtndbiv ,  Tra-njv  oi*Sfc¿7nav  alteivav.  Ham.j¡.£. 
Infixa  nobis  ejus  reí  averiado  eft ,    qu3m  natura  dainnavit. 
Sm.  Ep.  ¿)3.      Deprendas  animi  tormenta  latentis.  Juv.  7. 
rocnamque  luit  formidine  pcenx.  Ctaxi. 

4  Quiíquam  hominum  eft  ,  quem  tu  contentum  videris 

tino  fiagitio  ?  Ib.     Dt  hond  ti  weder,  gekeert  tot  /ijn  ei*en  uyt- 
braeckf'l.  2  i'et.  2.  32.       redrt  in  faciem  fceleiumqueim- 
niane  relumit  Jngenium.  Ci.  in1\ujf.  1.  Cum  fcelus  ad- 
ínjrrunr  ,  lupereft  conrtanria.  Ñeque  enim  ullum  timtur 
viriumibi  ubr  01  uur    Val  Max.  9. 

Illum  indulgentcm  tenebns  imxque  retefla 
S: J:s ,  in  alpeftos  Cáelo  radiifque  penates 
Servamem  ,  ramen  afliduis  circumvolat  alis 

S.tva  dies  animi ,  leelerumque  in  pe&ore dirat.  Stat.  Theb.  r. 

Scelerisinlcelcreiupplicium  eft.  Sen.  Ep  97.       Monis 
haber  vices     Lente  cum  trahirur  sita  gemeutibus.&n  Htr.Oct. 

1  e  -a  puteas,  confenmemis  pavor    Animulquc  culpa  ple- 
uus  fe  lemer  rimens.  l.t.  Hippoi. 

5-  Heitgly  een'  man  gcfen  díe  wiji  u  i*  fijne  cogen  ?  van  cenen 
cu:r  i5  Tn;ir  ie  ve'wicbttn  dan  van  htm.  Prov.  16.  12. 

6  Oi  mCTt-Xfoí  iy¡fnta]§>.iu'TaTi>i.  £¡aip. 

1  Tviv^f.jfj.zt' a.vSpá'jvic  8>«v     Qccvluj , í'y' 
csrt  f.uiíitoiJ'ayiir.íyi,      N«¿ ef(  tí'fúSftcje  7n$úy3.7i  ia>.n- 

Hízíiix  K>tT?s{ny,  ací  tu  cTíveír i ya  Jsxeï».  Eurip.  Hipp. 
S  Omnium  re. um  ,  fie  lrtcrarum  inremperanriá  quoque  la- 

boramus.  Sen  Ep. \o-¡.  Nihilumabfurdedicipotetr ,  quoH 
non  d'carurabaliquo  rbilofophofum.  Inc.  Velle  íúum  cui- 

que  eft.  Perf.±.  OCtí  ¡jÚj  ̂zt.-rícjrtotjüjeyíy.uv  s:T?.er'í/¿i<ftj. 
—— quoniam  variant  animi  >  variabimus  artes  Ovtd.z.do  Rem. 
Si  quid  authoritatis  in  iplis  eft  ,  crebris  contiadictionibus  de- 
tiaüunt.  Tac.  z-.^mai.  Quotidianum  íitud  ac  line  eñiectu 
jurgium.  Sen.  Sat.  ¡p  4,.  Ex  opinione  muirá  ,  ex  veritate 
paucajudicant.  Cic  pro  Rcfc.  Ut  aliquid  fui  videanturadfer- 
re  ,  etiamrecla  commutanr.  guint.i-  Infl.  Vult  Ubi  quil- 

quecredi.  Liv.  22.     Ka]  tq  inzvTui>/¿,ei;viaTV7rró-ru.-ni,  37i<ü%¿ 

jpvn,  /jlhtstiJ  cpv%civ,  5¿'rn>.iyfit  tyjav.  Lucían.  Necyom.     Kdj 

«Mm>sc.    Id.  Eun. 

9  TiaJúrSití»,  ■ri'í^.títf&ini.-jffjls.  O'f Sóv » ¿x»S«* 
xrt.Soph.  Ö  3  o%fjj¿>.ícr:c  ei;  ̂ tdö**»  y&  ?j£ípicrttt¿Héivi  ¿?l»7T) 

eifivïf  STtirzLTTZ.  etTaiyx.*  [mv  17)  ¥  ct?.»3lï  ¿éi-.  Lue .  HermonX . 
Í1ST  ij  TrztTi  Tn^óVèiv  yin  ,  co7T\b  yt Xoi97ttfdy ,  ¿TTtertïr  OfJiOtaC. 

[jjetytu  j5  iTijeXÉqrtlsvTü  iviiroi.  /bid.  E'ví  Ttl.iyji  ZlwöJói 
;.:lu  ,  ïycjLza.'/  t,<fh>.$i  ;:  tï;  a^nSikoli-s^iupsiTcci  ft^tcopí*. 
uutfiuioji  vltti&ui.  leid.  Fer  ergojudexfenrenriam  ,  &  pro- 

nuncia, quis  ribi  verifimillinium  videatur  dicere  ,  non  quis 
verum  dicar,  ld  enim  tam  fupra  nos  eft  quam  ipfa  ventas  Sen. 
Ep.6¡.     Verum  autemícire,  divina; fapienrii eft.  LaSant. 

Quid  dubiras  ,  quinomne  fit  hoc  rarionis  egeftas  ? 
Omniscum  in  tenebris  prafenim  vita  laboret!  Lucr.z. 

ínter  crtera  mortaliraus  incommoda,  &  hoc  eft,  caligomen- 
lium  ;  nee  tantum  neceflitssetrandi ,  fed  errorum  amor.  Sm. 

Epi/1.6  s .  Animus  autem  nofter  ad  vera  perfpicienda  caligat  Sen. 

Tantaquenoxanimieft.Owi .ilit.C.     A'/Sjca 775/3  u3.raxa.10- 

mcnsl 

UdllUt  I1UA  d  UI  11 11  tk\..wiu..*L<i.  J.        nr^pu,  tlVl  J  w¡*  •  =*"  ■" 

Vfify,  tifiit;  ¡OS).     Hcu  quam  przcipiti  merfa  profundo 

ns  hebet !  Bnih.dt  Cénf.    T:  ~ti  y./ju&ii  -f  «x*8c/o{  x»>»V. 
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Daer  is  't  de  Werelds  werck  by  niewcr  fixer  vond  -, 

En  waerheit  is  maer  een :  Hier  zij  n  ons'  oogcn  boogen ,  c  0£_ 
En  fchieten  ftraelen  uyt :  daer  is 't  een'  grove  logen , 
Daeris'tmaerfpiegcl-glas,  en  neemt  de  dingen  in,  tu 

En  fendt  fc  met  befcheid  naer  d'algemeenen  iinn'. 

En  Waerheit  is  maer  een'.  Hier  drinckt  men  Goud  met  ftoopen,    tur, 
Daer  is  't  een  valfche  toogh :  hier  hoeft  men  't  niet  te  koopen , 
Men  fpik  'er  niet  foo  veelals  Yfer  aen  of  Stael  : 
Men  maeckt  het  van  klaer  Lood.  Hier  kan  men 't  all  te  mael;  bu- 
Daer  weet  men  nietals  Niet.  Hier  kan  men 't  Vier-kant  ronden, 

En 't  Rond  vierkanten  ;  daer  zijn 't  grondelooiè  vonden: 
Hier  heeft  men  't  Eewige  bewegen ,  daer  is  't  mail :  lex- 
Hier  loopt  het  Bloed  rondom,  daer  doet  het  niet  met  all: 

Hier  is  de  Timmer-konft  een'  wetenfchap  met  reden ; 
Daer  kanfe ,  die'r  maer  geld  en  iinn  will  aen  hefteden : 
Hier  weet  men  't  Lang  en  't  Breed,  daer  weet  men  't  Breed  alleen,    r  o 
En  lacht  de  Langh-konft  uy  t ,  en  Waerheit  is  maer  een'  : 
Hier  zijn  de  dingen  ftof  van  Bollekens,  die  werren  , 
En  maecken  vocht  en  droogh ,  en  fcheppen  Sonn  en  Sterren  >         va- 

Daeris't een  wack're droom,  en  foo,  genoegh geieit , 
Dat  ycder  fchepfel  werekt  naer  fijn'  verborgentheit : 
Hier  kan  het  pitt  alleen  van  kruyd  en  blommgenefeii;  RÏJE 

Daer  moetens'  heel  in 't  lijf,  of  't  befte  werdt  verwefen : 
Hier  weet  men.  '  maer  ick  voel  mijn'  pen n  noch  foo  vollints,  íen- 
Soovollvertwijfelinghs,  foovolftrijds,  foo  vol  blinds, 

Dat,  foud'ickhoogergaen,  en  al  den  oorlogh  melden  ten- 
Van  blinden  over  hoop ,  z  fy  vielen  wel  aen  't  fchelden  -} 
De  blinden  wierden  's  eens ,  en  fcheidden  van  't  gekijf , 
En  tegen  my  alleen  met  kruck  en  penn  te  lijf.  r  i  m. 

Noch  evenwel  een  gangh.  De  Letter-Li'en  zijn  blinden  ■,  AíHl- 
Ick  ken  'er  nocheen  foort  die  ghy  van  jonghs  beminden  : 

De  Dichters  zijn  dicht  blind:  fy  lien  maer  door  het  Rijm , 

En  geven  't  op  voor  konlt :  of  Kiite-makers  lijm , 
Lijm, 

1  Ou'ks»  ó  tí-^Iuj  oñ'ufy-d?'  =»  yyLfj¡na.T>  K¡na>.iifit,XjWj  i  i      Tresmihi  convi.-a:  prope  difientirevideDtur, 
t^Ajjju^/®.,  ucn  cutis  xjÍ¿í£xst>i  >    ¿k  yg^¡j¡fjji-mi  ¡ira.         Poíce^tes  vario  multum  Hiverlo  palato.  Hcr.  2.  Ep.  z. 

vfyjvi-mtoSusii  ¿jn'beíji  -¿lijst.  P¡at.  PhtxJr.     T¿  ,  rsTiñíu/To'  1  T:'<ÍK&frffj  nptHt  iï<  Jlvjarav  te  yjút/kuxir^y  xlu£>v<J7nit  -ñus 

x}  7a  'au/Tui/  li&sQi  Í7rtunev7tí.  Luc.  Herm.     Faciüus  ínter 
Philofophos  ,  quam  ínter  horologia  convenier.  Sí».  ̂ .Ipecel. 

Doinjue  uon  omnes  eadem  minmur  amaneque. 

x,  z?nipi,  V.;  acgaTOV.    Lucun.  Hale.      Ti  «/";' 
i'i  ¿jhkvtec tu;  4V  Sta  v  k¡  Jouiuvíav  Jtuiáftea  í^cituái aV«i  ¡ TTTÍngpV  tflw%TÍ\  ü  ifuvXTVll  77  i$  TCÍSTUP.    Idtm. 

i  —  Incrdcum  animis  difcoidibus  ¡rs.  Vir¿.  v£ncii.c¡. 
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Lij  m ,  die  maer  kleven  kan ,  voor  Heken  en  voor  fchavcn , 

Voor  maet  en  regelen ,  den  lof  aen  'c  Ambacht  gaven. 
1  Sy  tallen  blindelingh  defwacrlle  faecken  aen , 

En  hopen ,  will  het  Rijm  maer  volgen  ,  't  Tal  wel  gaen : 
x  En ,  will  het  Rijm  niet  voort,  fy  wenden  'tvandiewall  af, 
Weer  op  een  niewen  bocgh ,  en  raeckender  foo  mail  af, 

En  weer  foo  lam  daer  aen  (en  lam  is  av'rechts,  mall^ 
Dat  Reden  endelick  in  't  rij  mende  gevall , 
A  Is  in  den  lijm ,  verftickt.  3  en  fiet  eens  waers'  u  ilepen , 
4  Sy  fel  ver  wegh  geilecpt.  en  lett  eens  waer  fy  fchepen , 

En  waer  haer  ancker  valt :  fy  munten  't  opjapan , 
En  drijven  duyfend  mijl  van  daer  in  Aftracan ; 

Dat  zij  n  Piloten ,  dat  zij  n  verre-fiende  luyden ! 

Kan  ick  't  u  krachtiger  als  met  mij  n  felfs  beduyden  ? 
('t  Was  tijd  ick  my  beklapt' ,  en  by  de  blinden  bracht' , 
Ghy  hadt  het  all  begoft ,  ick  voelden  uw  gedacht) 
Gedenckt  waer  ick  begon ,  waer  ick  mij  n  fchaetfen  aen  bond 

Siet  waer  ick  henen  ben,  en,  fooghy'tfoo  verftaenkont, 
Weet  dat  het  lieve  Rij  m  mij  n  lij  men  heeft  beleidt , 

En,  waer  ick  uyt-genjmt,  ick  waer  langhuyt-gefeit. 
Noch  ben  ick  foo  foet  blind  als  een  der  mede-blinden  , 

En  beeld  mijn'  fotheit  in ,  ghy  fult  mijn  onder-winden , 
Mijn'  aller  winden  loop  voor  lijdelickaen  lien. 
Wat  feghtghy  ?  ben  ick  nu  foo  blind  niet  als  ick  dien  ? 

Maer  't  is  Poëten  flagh  •,  fy  konnen  't  niet  ontleggen , 
Sy  lien  geen  fchooner  ey  dan  dat  fy  fel  ver  leggen  : 

Endreightfernetdepley,  ghy  pijnight'ernietuyt 
Dat  eenigh  Dichter  oyt  haer  Luy  t  hebb'  over-luydt. 

Daerzijn J  noch  blinden  meer/  meer  blinden?jae,meerblinden: 

Gelooft  my ,  P  a  r.  t  h  e  n  i  n  ,  7  ick  wiit'er  meer  te  vinden Dan 
i   Ubi  animus  ctrat  optimum  eft  cafum  fequi.  Stn.^Agam.  |       7    ñeque  quam  multa:  fpecies  Sc  nomina  qua:  fint 
2   KeLJ  vjl/ t$zt  oto?  ¡x-7T(^  J7  /neemt  y.ïTPQt ;  ir,Ti  ')&  axj-nU,  I  Eu  numerus.   Vi'g.  i .  Gcorg. 

&>  Z&t  ,  7t¡><vcúw[¿'&  jtv¿,iíVo@-,  \í^«'íTííc  id  lirioy  'í^tAéTfB ,  I        nunquam  adeofbedis,  adeóquepudendis 
*,  ¿vx7TÁ>i(y7íTv  ití%lw@-  ïft/S/^B.       ¿TtLt-nt  ■¡SraZia*»-         Utmuirexemplis,  ucnoi)  pejora  luperiint.  Juv.  S. 
f©-  ícft  ¿ixiritm,  K;  rair/ii  woiut.xís.  Lucían.  Tim.     Oj  -¡S  !       Cartera  de  genere  hoc  longum  eft ,  l¡  dicere  conci.  Lucr.4.. 

°'y&!  '&*  &^i  t$  'TmwTtov  éc  7B  *i7flÓTz¿-nv  &He{€t>cyxL>fyJitz ,  !      Qui  te  circumagas,  qua:  prima  aul  ultima  ponas  ?  Juv.  9. 
«Tcujeii ¡tp t /7ij/).dC¿uJ  iHji-luj  ivTiAtfmtvmciudpvfjLivaikav  .  Multum  Ctci  polt  tertja  reliílum.      Ante   oculos  plus  eft. 
«•n  :t-n¿  ■fmiHnuctgifttf  s^apptíi'  h¿$t ,  sitp!  tim  £í¡¡-  Ovii.  Mtt.x.       Pauci  dignofeere  pofiünt 
iti(m,  «íA  «/iva)  ¡Í71  OTNitt  »,u«! ,  ii,-¡%¡ /MTft.1  ÍííxslHj  T  tli 
tutíafim/iZxíiJifjfj.  Lm.  Dijf  cumH.fti. 

3   DixitaJhucaliqukl  ?  Nil  line.    Hor. 
«•  Necaudit  currus  babonas.   C»V#, 
;  Quos  nequeo  montttare  ,  &  leutio  tantum. 

Vera  bona  ,  atquciüismultum  diverla  remota 
Erroiis  nébula.  Jan.  ib. 

Tahbus  ni  tsr.ebris  vita; ,  tantirqne  periclis 

Degitut  hocTviquodcunqueeíi.  Lncr  z. 
Refpicio  &  qua:  lit  me  circum  copia  luftro.    Virg.  v£n,  1. 

t.  Quid  reliquuno  eft?  reliquum  ?   Pt,f.f¡.     Hattd  centefi-  1   centimique  oculos  nos  o.'cupar  una.  Ovid  Met.t. 

mam  l'aitetn dixi ,  atqueotiumreiiilit,  pofíim  exprímele,     Oinnibjsiidemoculi.  Ted.^Alb.    Quam  multi indigni luíe 
Pkxt  Mi/,  j.  I.  Iliiiit,  &  tawen  cites oiitur.  S:n.  í.de  Btn.i. 



OoGEN-TROOST.  i8p 

Dan  ick  'er  hebb  ontdeckt :  en  hoe  ick  verder  kom , 
Hoe  ick  meer  blinden  vind ,  voor ,  achter ,  en  rond  om : 

Maer  klein'  en  acht  ick  niet ,  daer  is  mijn'  penn  te  fier  toe  : 
De  lompe  walgh  ick  van  >  daer  is  mijn  in  cl:  te  dier  toe : 
De  wijfe  fchrick  ick  voor ,  de  Groóte  fien  ick  aen 
Gelijck  de  kinderen  het  aeniicht  van  de  Maen  j 

Sy  ftaen  my  wat  te  hoogh  j l  en  dan ,  fy  hebben  ftraelen , 
Daer  geen  verfett  op  is ,  z  ick  heb  'er  wel  fien  haelen , 
Dien  't  lufte  veel  behaels :  iy  fchieten  diep ,  van  verr , 
Gelijck  de  Sonne  doetend'allerminite  Sterr. 

5  Ick  ftaeck  het  by  die  Spell .  Hoe  raeck  ick  nu  ten  ende  ? 
O !  die  my  dwaelen  fiet,  4  wijft  waer  ick  wel  belendei 
Doet  hier  een'  minne-proef  aen  een'  arm'  blinden  man 
Die  op  den  dool-Rijm  is ,  en  't  huys  niet  vinden  kan. 
My  dunckt  ick  had  het  oogh  f  het  is  foo  langh  geleden 

Dat  ick  het  qualick  heugh  )  op  't  eene  van  de  leden 
Die  onfe  toortlen  zijn ,  en  daer  men  door  het  glas 
Yetvuyls,  yetsonganfchs,  yetbekommerlicksinlas. 

Is  dit  nu  't  heele  pack ,  zijn  wy  tot  daer  toe  effen , 
En  voelden  wy  ons  noy  t  een  ander'  lernte  treffen  ? 
Wel  f  even .  5  Maer  een  Oogh ,  een  oogh  is  fulcken  fchat ! 

't  Is  wel  waerachtigh :  maer  waer  laet  ghy  't  Keien-gat , 
En  ander'  Enckele ,  voorfichtelick  te  melden , 

Min  misbaer  als  een  oogh  ?  wat  hebben  die  t'ontgelden , 
Watloopen  diegevaers?  een  oogh  is  maer  een  oogh : 

De  flechtfte  Schutter  hoeft  maer  't  eene  tot  den  Boogh , 
En  daer  een  tweelingh  fterft  daer  kan  een  tweelingh  trooílen  j 

't  Is  altoos  Oogh  om  Oogh.  al  ftond  de  Sonn  in  't  Ooften , 
*  Díe  fonfen  Weft-waert  hanght ;  een  oogh  waer  ruy  mt  van  licht. 
Nu  leeft  hy  noch,  die  fprack  ,  foo  't  rechter  uontfticht,  Matth.j.ij. 

Verwerpt  het ;  en  hy  leeft ,  die  't  een  en  't  ander  bouwde :  ¿od."'ii,** 
't  Waer  wel  wat  ongerijmts,  dien  ick  een'  Keel  betrouwde , 
Een' Mond,  een'Longh,  een'Maegh,  een' Lever  en  een  Hert, 
(Elckis  my  't  leven  waerd}  dat  ick  mis-trouwigh  werd O  o  Om 

i  Ncmo  potentes  aggredi  tutus  poteft.  Sm.MU.  i      4  Depunge  ubi  fiftam.  Perf.S.  0 
1  — poneiefoiis,  fi quid  tentavetis unquam  5  Oculi profeilb lucis ufu  vitam  ab  tenebris 5c moite mihi 
Hilccte.  i  difcetnere  videntur.  Cal.  Rhoi.  3.?!. 

—  plurimafuntqui  Tó  <}Sc  ii  rf¡'  aVSrantinv  SiAstii  ,2>.ia-ei».    A'jwjtjjm  ttintt 
Nonaudenthotninespettusádicerelír.á.  Juv.  5.  ,  ïT) »  /i  i4íu<sinfisít.  Luc.de  Dom. 
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Om  forgeloos  een  oogh  op  fíjn'  forgh  te  beleven. 
Wat  liglitm'er  op  en  dinght  ?  Wy  hebben  maer  een  leven , 
Wy  hebben  maer  een'  Ziel ,  die  God  behouden  moet : 
Onthaelt  hy  s'  ons ,  '  't  is  wel  all  wat  de  Schepper  doet , 
't  Goed  gaet  van  waer  het  quam !  mits  't  eene  van  twee  oogen 
Ten  Hemel  binnen  raeck' ,  foo  blijft  men  onbedrogen. 
Maer  daer  en  komt  geen  licht  van  oogen  toe  te  baet ; 

1  Veel  fien  en  geldt  hier  niet :  3  men  fiet  meeft  allom  quaed , 
Ten  minften  ydelheit ;  dat  is  het  rechte  teer-geld 

Tot  d'Hemels  reife  niet ,  meneifchtonswat,  dat  meer  geldt: 
Men  feght  ons  niet ,  Siet  uy  t ;  maer  Siet'er  üy t  j  en  hoe  ? 
Als  lek  geduldige  ter  dood  des  Kruyces  toe : 

Men  feght  ons,  Laet  uilen-,  en  laet  uw  weldoen  blincken , 
Soo  dat  Gods  heerlickheit  en  uw'  eer  t'famen  klincken. 

Ephef.  y.  i.   dus    Parthenin  e,4  f  want  wy  zijn  malkand'ren  moe Mari,  r 1 .  29.  V  J        J 

enj.is.      Geprevelt^  weder  nae  den  Pottèbacker  toe: 

í°ái  '27'  u'   5  Hem  volgen  voeght  de  kley ,  en  breeckt  hy  ons  tot  fcherven , 
fff.l'Ue     ®ns  hopen  ftaet  in  hem  ,  al  foud'  hy  ons  doen  fterven } 
Maith.  5 . 8.   En  fluy  t  hy  ons  een  oogh  of  twee  eer  't  avond  is , 

6  't  Is  om  een  fchooli  er  licht;  'kweet'  dat  ick  nieten  miss , 

lek  fpreeck  een  heiligh  woord ;  laet  ons  op  't  hooghite  Lot  ilen , 
Blind  en  onbliñd  is  een  ;  ">  De  Vrome  ftillen  God  fien. 

Matt.r  1.  19. 

i&icL  üt  2ÍVSTO/ ,  k)  ¿IT  77íí«s-eif.  Epitt.  13.  AnimUS  S^aus 
optrmuinelt  srumnxcoiidimentum.  Plaiit.Hud.i.i.  Quod 

Dii  danr  fero.  Plaat.  ̂ iul.  |.  2.  Ei  krtpas  è^ïAa-57  3ïj;  ,  tíj 

Taro  TEiuVía.  AX^eiVíí  TzxjjTu.'  rfiïxov'  cixk  'ófjjj>;  p^petóv.  Ta 
"  £r¿¡ít  ,  S-ywrei  ovrzu; ,  ¿b'77t77ü<  <pÉo«v.  'Soph.     Tldvr'  áj^t^í^ro; 

2  Non  intelligis  partem  innocentis  eflè  coecitatem  ?  ¡¡uint . 
3  Vilein  /uty  7S  yxxat.  yjlzwv. 
4  Meque  fob  nis  tenebris  nimium  vidiflè  quereris.  Ovul. 

ilit.  3. 

COntigimusportum,qu'omihicurfuserat.Oo;a.2.rfe7?<mri. 
ƒ  nxei  ̂   ¿-cúfiMa..  Ettrip. 
Magna  quidem  facris  quac  dat-pracepta  libellis 
Vittrix  fortuna;  fapientia. 

TJicimus  autem 

Hos  quoque  folices ,  qni  forre  incomtnoda  vitas 

Quid  eftvlri  boni .'  prabere  fefato.  Sen.  deProvid. 

  Vires  pepulit  Pondulque  maü ,   cafus  animo  qui  inlit 
xquo.  Sen.  Herc.  Oet. 

6  Tune  aniinus  nofter  habebit  quod  gratuletur  fibi ,  cum 

emillushis  tencbrisin  quibusvolutatur ,  non  tenui  vifu  cla- 
ra perlpexerit  ,  f;d  totumdiem  admilèrit ,  Scredditus  Ccelo 

liiofucrit.  Sen.Ep.'jj.  Quid  tenebras  8c  nomina  varia  time- 
mus?     Mortecarentanimx.  Ovid.Met.  1  5. 

Da ,  rater ,  augufiam  mentí  confeendere  lèdem  , 
Da  fontem  lufirare  boni ,  da  luce  repertá 

In  te cooipicuos  animi  detigere  vifus.  Bcëth.  de  Ctmf. 

M»   OKOTTiiVTtiiV  »lxf['J   TW /2Xí77TÍ//^a  tf'MxTstjült  fiteTTVpfyjd  j  Ttt 

z  Cor.  4..  iS.  Qupdli,  purgatis  oculis ,  res  illis  utfuntiele 
oftenderenti  turn  cernerent,  quam  nihil  fint  illa,  quxci- 
curienti  videntur  ingentia.   Eraf.  puraphr.  ad  8.  Mare. 

Nee  jaélaie  ¡ugum  vita  didicere  MagiltrA.   Jtii/.rj.  7  Cumlegis:  Beati  mundo  corde,  quoniam  ipfi  Deum 

Ta'J1 '  itO  Au'  Wvto  fu^it^i.    Hem.  11.  ̂.     Moy&Ht  avajo,    videbun t,  inrellige  .  impios  non  vifuros ;  ncque  enim  beati 

mí'üi'tufjjíuy  Tv'^otí     Ösif  (fifi  >(s¿AA;s-' «Váf  ciir  npít.  Eu-    &  mundo  corde  fuut  impii.  ̂ iug.  Epifl.6, 

Einde  des  vijfden  Boecks. 
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Toe-eigeningh  

van  den  eerilen  
druck 

AEN     VROUW 

EERTRUYD 
H    U    Y     G     E    N     S, 

Gefeght 

DOUBLET, 
Vrouwe  van  S.  Anneland,  &c. 

M, .E  Vrouw  en  Waerde  Moeye ; 

De  Wij/en  Van  eertijds  hebben  'tjoo  verflaen ,  ende  bet  is  altoos 
Tvaerachtigh  gebleken  3  dat  Vrucht  enVmigbd,  Voordeel  en  Ver- 
maeck  in  eengevycernt  den  deiighdelickfien  draèd  maecken.  Daer 

opfaghick  dat  mijn  Vader  gejïen  hadde ,  als  hy fich  gein  fien  liet  de 

¡ichameücke  Inflen  Van  fijn  Hofsiijck  Joo  te  befcbrijVen,  datje  de 
Ziel  r aechen  3  maeckende  Van  die  Wandelingb  een  Jlandelmgh, 

die  naer  hem  fijn  Erven,  oock  naerden  onder ganghvan  dep/aetjè, 

teflade  komen  moght.  Ende  hetjoete  Doornemen  aljoo  uytgeDoert , 

heeft  myte  dienfligen  licht  gedocht  voor  de  Korenmate,  daer  onder 

het  gejchapen  ycas  Voor  eerfi  tefmooren  3  ¡ónder  de  moeyte  die  ick 
¿lengeyrent  hebbe ,  om  het  oock  onfe  Ees;  e  te  mogen  bekent  maken. 

Hoe  het  deje  neus-ypijfe  1  Vereldjal  op  nemen ,  flaet  te  fien .  By  V  E . 
en  meen  ick  geenen  ondanck  Verdient  te  hebben.  De  Stichter,  van 

Hofsi'ijck  is  haer  te  Hef ,  om  een ¡lucksken  Wercks  Van  den  Dichter 
TeVemcrpcii.  Een  flucksken  Byxcrcks  noemde  ick  het  beter:  de- 

wijle  -%>y  heel  Si  el  veten  y  en  qualick  gelooven  konnen ,  dat  hy  daer 
aen  al  gaende  en  ¡laendc  niet  meer  en  heeft  befleedt ,  als  debrocke- 

lingen  van  vier  der  ¿rackjlc  maenden  ¿ie  hy  beleeft  heeft ,  /onder 
Oo   ;  dat 



39'4 dat  yemandgetwijffelt  hebbe ,  dat  hyintgewoeHanfoo  Dek  ande- 

re befighedenyet  fulcks  onder  de  leden  foude'hebben.  Nu  het  Kind 
(ckielick  ter  -wereld  is  gekomen ,  ende  my,  den  oudtflcn  -van  de 

Voor-kinderen ,  als  het  jonghfle  -van  't  tweede  Bedd ,  'veytroiiwt , 

•weet  ick  het  niet  beter  te  bef  eden  alsbyV 'E.  beider  oud  f  e  Moeje  -3 
die  ick  wenfchte  datfichfomwijlen  daer  mede  wilde  yerluflen  tcgens 
defwaermocdigheden  die  haer  oyerigh  mogen  zjjn ,  %edertjy  de  twee 

lieye  derdendeelen  y>an  hare  eigen  Bcdde-vritcbten  uyt  der  tijd  heeft 
fien  haelen;  wel  goeds  tijds ,  na  ons.geyoelen ;  maer  ontwijffelick 

te  goeder  tijd}  dewijl  het  Gods  tijd  was.  Hem  bid  ick  VE.  in  alle 

tijden  ende  naer  alle  tijden  te  fegenen  met  tijdeück  ende  eewigh  wel 

zjjn}  blyyende, 

Me  Vrouwe  en  Waerde  Moeye , 

UE.  Ootmoedige  Neef  en  Dienaer  - 

C.    H  U  Y  G  E  N  S. 

A  en 
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Aen  den 

L     E    S    E    R; 
Voor  de  By-fchriften. 

Wie  is'er  met  ilch  felfs  of  met  fijn'  tijd  verlegen , 
Sijn'  koftelicken  tijd.  wie foeckt  naer  niewe  wegen 

Om  luftigh  leegh  te  zijn  ?  wien  ftinckt  de  Steen  en  't  Berd , 
En  ander  argervuyl ,  dat  fpelgerekent  werdt? 
Hy  kome  daer  ick  gae ,  wanneer  ick  Haegh  en  Hof  wijck  j 
Hy  bly  ve  daer  hy  is ,  en  volge  my  op  Hofwijck  j 
Hy  wandele  met  my ,  en  fpaere  voet  en  fchoen  > 

Hy  kan  fijn' welluft  met  een'  oogen-blick  voldoen. 
Of  j  is  fijn'  Oogh  te  luy ,  met  een  geduldigh  Oor-deel  j 
Daer,  hooren,ftreckt  voor,  fien,  en  geeft  het  oogh  geen  voordeel  $ 

De  doove  by  fijn  oogh ,  de  blinde  by  fijn'  oor 
Kan  voelen  waer  ick  tree ,  en  treden  in  mijn  fpoor. 

Men  hoor'  of  fie  my  dan ,  ick  ftae  in  voor  't  berouwen 
By  alle  keurige  van  planten  en  van  bouwen ; 
En ,  ben  ick  niet  verleidt  van  eigen  toover-minn , 

Sy  fullen  Hofwijck  bey  foo  vinden  als  ick 't  vinn. 
Noch  liegh  ick  voor  de  helft :  de  blinden  fullen  voor  gaen , 

En  dobbele  genucht  fal  in  des  hoorers  oor  gaen , 

By  d'enckele  van  't  oogh :  Soo  gaet  het  met  de  penn , 
De  Rijm-penn :  want  ly  lieght  ten  deele  van  gewenn , 
Ten  deelen  om  de  kunft :  en  die  de  waerheit  foecken 

In  't  loss  aenfienelick  van  wei-gerijmde  Boecken , 
Zijn  even  verr  van  't  pad  als  die  den  wilden  aerd 
Van  't  weelderigh  pinceel  aenvaerden  voor  een'  Kaert. 
Leeft  met  voorfichtigheit  wat  Dichters  van  haer  geven ; 

't  Is  rouw'  Land-metery ,  daer  ftaet  geen  pafler  neven. 
En  die  een  dobbeltje  wil  hangen  aen  de  vracht, 

Om  Hofwijck  te  gaen  fien  in  d'ongemeene  pracht 
Dien  ick  het  hcbb  geleent ,  fal  weinigh  min  als  vloecken , 
Enfeggen,  Welickfegg!  is  dat  het  voer  van  Boecken, 

Is 
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Is  dat  een'  Schildery  die  op  het  leven  treckt  ? 
't  Schijnt  dat  men  kinderen  d'oud'  avontuer  vertreckt 
Van  't  Koninghs  dochtertjen ,  om  in  den  flaep  te  raecken : 
Is  dit  het  hoogh  Kafteel ,  zijn  defe  dorre  ftaecken 
Die  Eicken  Hemel-hoogh ,  is  dit  het  Maften-woud, 
Zijn  defe  Lindekens  het  andere  Voorhout, 
Is  defe  bult  een  Bergh ,  is  defe  plass  een  Vijver  ? 

Wat  quelt  my  d'ydelheit  van  dien  verweenden  Schrijver ! 
Laegh  noch  mijn  dobbekjen  in  't  fackjen  van  de  Kerck , 
Soo  had  ick  Godt  behaeght  en  fat  noch  op  mijn  werck , 

Jae,  vrienden,  blijft  byhuys,  en  fpaert  uw' feftien  duyten : 
'k  Heb  rijp  en  groen  gefeght,  om  dat  het  Dicht  fouw  iluyten. 
Soo  gaet  het  (^noch  eens}  met  de  Rijm-penn  •,  om  een  woord 
Dat  fonder  weergae  is ,  moet  arme  Waerheit  voort, 
En  omeenbraever  woord  dan  woorden  die  wat  ieggen , 

Moet  onred'  in  den  topp ,  en  Reden  onder  leggen  -t 
Mits  dat  hetKlinck-dichtzy ,  is 't  fnoodfte  't  befte  Dicht, En  befte  Dichter  is  die  konftelickft  verdicht. 

Befchaemt  den  Meefter  vry ,  die  van  de  kunft  wilt  heeten  j 
En  laet  ons  een  voor  een  ontlaften  ons  geweten : 
\Vy  lijden  van  den  Rij  m  all  dat  het  Schip  in  Zee 

Van  vloe  en  ebbe  lijdt :  wy  leggen  't  op  de  ree , 
De  ree  van  Reden ,  aen>  en'tfchijnt,  de  volle  zeilen , 
En  't  fchijnt ,  de  ruyme  fchoot  en  weten  van  geen  feilen  > 
Het  Roer  light  midden-boords,  de  Vlagge  wijft  voor  uy  t , 
De  Naelde  wijckt  noch  wraeckt ,  en  alle  giilingh  fluy  t , 

En  all  't  befteck  gaet  vaft ;  voor-wind  maeckt  rechte  ftreken. 
Maer,  Stierman,  waeris't  Schip  ten  einde  van  fes  weken? 
Voor  S'.  Helena  ?  jae ,  foo  't  God  en  water  wïll, 
Soo  niet ,  aen  S'.  Thomé ,  of  mog'lick  in  Brafil. 
Dat  doet  de  blinde  kracht  van  ongemerckte  Stroomen. 

Soo  gaet  het  in  't  beleid  van  Rij  mers  en  haer  'droomen ; 
Sy  munten  't  op  de  kuft  daer  't  Schip  op  is  bevracht , 
Sy  hebben  Roeren  Schoot  (Too  meenens'}  in  haer' macht: 
Maer  daer  's  wat  onverhoeds  in  't  Zee-fopp  en  fijn'  baeren 
Haer'  ilechte  Zeemanfchap  in  't  zeilen  wedervaeren ; 
Een'  on  gevoeld  e  drift,  een  Tij  heeft  haer  verleidt  > 
Sy  hebben  eens  een  woord  voordachteloos  mis-feidt , 

Goe'n 
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Goe'n  avond  Redens-*ee :  dat  woord  moet  weer  berijmt  zijn , 
Of 't  ftreeck  houdt  of  geen'  ftreeck,of  'z  Dicht  foud  ongelijmt  zijn. Soo  lij  mt  men  dan  voort  aen ,  en  raeckt  van  Ooft  in  Weft , 

Van  't  Zuy den  in  het  Noord :  tot  datm'  in  't  heve  lefl: 
Verzeilt  en  bij  fier  's  weeghs  met  loeven  en  laveren , 

•  God  weet  hoegracelick,  naer'toogemerck  moet  keeren  : 
Terwijl  de  Leièr  ftaet  en  gaept  met  open  mond , 
En  wenfehtedar  hy  eens  den  Dichter  wel  verltond , 
Die  wel  verftaenlick  waer ,  kond  hy  iich  felfs  begrijpen. 

Gaet ,  lieve  Lefer ,  gaet  uw'  herflènen  nu  flijpen , 
Om  door  't  geheim  te  iien  van  't  mij  merigh  gefegh , 
Daer ,  die  u  leiden  fou ,  verruckt  is  van  den  wegh. 

Nu  heb  ick  my  ontkleedt :  waer  hael'  ick  Vijgen-bladen 
Tot  masker  van  de  fchaemt  daer  med'  ick  ftae  beladen  ? 
Wie  will  nu  Hofwijck  fien  of  hooren  met  geduld , 

Met  logens  opgepronckt ,  met  klater-goud  verguldt  ? 
Ghy,  Leièr;  hoort  ghy  noch  dry  woorden  van  verfchoonen  t 
Noch  ben  ick  lefens  waerd ,  en  kan  het  fus  bethoonen. 

All  dat  ick  Hofwijck  noem  is  Of-wijck  van  den  wegh 

Die  waerdigh  zy  betre'en ,  indien  ick  Hoef-wijck  fegg, 
Soo  ipreeckick  uyt  mijn'  Bors  en  uyt  mijn  hert  te  faemen  > 
Maer  die  het  Stof-wijck  heet ,  heeft  goet  verftand  van  naemen , 
En  van  de  flechte  ftof  daer  Hof-wijck  af  beftaet , 
En  van  der  Dichteren  ruym  fpreken  fonder  maet. 

En  is  't  Gefticht  foo  flecht ,  wat  fal  't  Gedicht  verbloemen* 
Dat,  diewatHofwijsis,  fal Hollwijck derven  noemen? 

Holl,  lieve  Leier,  holl,  en  holler  dan  een'  blaes  -t 
Een'  blaes  met  boonen ,  is  dit  voddige  geraes. 
Verhaeft  uw  vonnis  niet ;  jae  fpreeckt  het  fonder  fchroomen  5 

Ick  help  't  u  fpreken  •,  't  zijn  derddaeghfehe-kortfe  droomen , 
Daeropickuonthael;  't  is  ongerijmde  Rijm, 
Een  buyten  $ ierlick  graf,  van  binnen  afch  en  flij  m. 

Maer  houd  het  vonniss  in ,  en  hoort  my  noch  eens  fpreken : 
Die  oy  t  gewandelt  heeft  langhs  modderige  beken , 
En  heeftfe  niet  altoos  bewandelt  fonder  luft : 
De  Zee  is  allom  fou  t ;  maer  hier  en  daer  de  Kuft 
Befett  met  foetgewafch  van  Bloemekens  en  Kruyden , 

Daer  't  keurige  begrijp  van  recht  neus-wijfe  Luyden 

Pp  Sijn5 
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Sijn'  finnen  in  voldoet ,  en  vindt  de  wegen  kort 
Daer  hier  wat  nuts  en  daer  wat  fchoons  gevonden  wordt. 
Het  kreupele  gefchrift  van  teere  Leerelingen 
Wordt  by  des  Meefters  hand  met  konftelicke  ringen , 
Met  ftrick  en  Spinneweb  omvlochten  en  geciert, 

En  hoe  't  min  deughdigh  is ,  hoe  meer  betiereliert : 
Soo  kan  een'  Ebben  lijft  een' ilechten  doeck  verrijcken, 
En  doen  hem  voor  wat  goeds  verkoopen  of  bekijcken : 

Die  lagen  leggicku.  mijn'Beeck,  mijn  Schrift,  mijn  Doeck, 
Mijn' tamme  Schildery,  recht  uyt  gefeght,  mijnBoeck, 
Mijn  Hofwijck  in  papier  is  wandelen ,  noch  leien  3 
Noch  koop,  noch  kijcken  waerd  -,  dat  vonnis  is  gewefen : 
Maerkuft,  en  ftrick  en  lijft,  die 't  eieren  op  den  kant, 
Zijn  op  de  proeven  van  het  keurlickfte  verftand. 

Veracht  ghy  dan  mijn'  ftof  mijn'  felf  kant  moet  ghy  prijfen * 
Danck  hebbe  't  foet  behulp  van  afgeftorven  Wijfen : 
Die  heb  ick  uyt  haer  graf  doen  fpreken  t'mijner  baet , 
En  van  haer'  lappen  my  een  feeftelick  gewaet 
Geflickt  en  omgedaen :  met  Peerlen  van  Athenen 
Is  dit  gewaet  verfien ;  De  koftelickfte  fteenen 

Van  Roomens  burgery,  does' op  haer  rijekfte  was, 
Hebb  ick  gelefen  uyt  haer  Puyn  en  uyt  haer'  ass , 
En  my  mégeborduert :  der  Chriftelicke  Vad'ren 
Hebb  ick  het  befte  bloed  van  haer'  ontfteken  ad'ren 
Gefmolteninmijnvleefch,  enuythaeroudgebeent 
Het  onverrotfte  mergh  gefogen  en  geleent. 
Nu  pronck  ick  met  den  buy  t ,  nu  tert  ick  uw  gedulden  : 

Verkoop  ick  niet  als  lood ,  'k  heb  't  weten  te  vergulden : 
Nu  moet  ghy  Hofwijck  fien ,  het  zy  u  lief  of  leed : 

't  Kind  is  wanfehapen  >  maer 't  is  rijckelick  gekleedt. 

AEN 
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D   R    U    C    K    E   R. 
»k  O  Ebb  Hofwijek  uy tgedruckt :  is  't  t'uwent  niet  te  druck } 
n  Verdruckt  my  in  uw'  Pers ,  en  helpt  ons  in  den  Druck  -, 

My  in  den  druck  van  eer  of  oneer ,  van  berifpen , 
Of  prijfen ;  naer  het  volck  of  fpreken  will ,  of  lifpen : 
U  in  den  meerder  druck  van  Koftelick  papier, 
Als  Ketter-vleefch ,  te  fien  verdoemen  tot  het  Vier. 

Van  dufend  tegen  een  de  nadruck  fal  ons'  beurt  zijn  > 
lek  heb 't  u  ingedruckt :  denckt  als  het  fal  gebeurt  zijn , 
Die  Dichter  heeft  fijn'  plicht  uytdruckelick  vervult  : 
Mijn  onderdrucken  is  de  dochter  van  mijn'  fchuld. 

Constanter. 

Incomparabili,  ac  fupra  laudem 

ZULICHEMI     DNO 
Aulifugium  fuum  publici  juris  facienti. 

T)Abula  cordata  femper  gratiffima  ment  i , 

*•        Hinc  Natura  parensfujficit ;  inde  Deus. 
lila ,  per  amfra5iu(quefuos ,  forma/que ,  modo/que 

Emicat:  Hiccunclü,  undique  cunetas ,  ineji. 

Naturamque  Denmque  fequi  contérmina  Cuelo 
Fitajiudet ,  Superis próxima ,  facrafibi. 

H-ecTu,  Summe  Virüm ,  Tibi  lumine peclorü  hmftx 
cijfer  is  ■,  inGeniipramiajufta  tui: 

Natura fcrutatus  opes ,  divina  recludens : 
Natura  dicam  Tilias  ,  anne  Dei  ? 

Otia  fednlitas  fuperat :  fed  &  hac  quoque  credi 
Dulcia  vis ,  vaftü  obrutusofftciis. 

Ttftupeat  Natura  Suum :  Deus  annuat  Unum , 

guem  Sibiy  quem  cuncTis  jujferit  ejfejacrum. 
Theod.  Graswincxel. 

,  P  p  2  Acn 
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VI.      B   O  E   C   K. 

Aen  mijn  Heer 

Mijn  Heer     VAN     ZUYLICHEM 

Over  het  lefen  van  fijn  Eds. 

H     O     F     W     Y     C     K. 

*■  Vier  home 
Cabinetteii 
of  riieekn 
metClimbe- 
wafTen.ftaen- 
èe  op  de  vier 
hce:ken  van 
<ien  Hof,  alle 
nvt  eender 
-iJnd  ge- 
inweek!. 

't  T  S  een  dagh  of  vier  geleden 
JL  Dat  ick  hallif  moe  getreden 

Door  de  paedtjes  van  mijn  Hof 

Wat  gingh  fitten  onder  't  lof, 
Daer  de  hitte  niet  kan  nijpen 

Onder  't  lommeren  van  ypen , 
Op  een  banckje  van  een  deel , 
In  een  koel  en  groen  prieel ; 
Daer  de  dichte  blaedjes  weeren 
Dat  de  Son  my  niet  kan  deeren 
Schoon  hy  op  de  middagh  blaeckt 

Alshy 'tHemel-kreeftjenaeckt. 

Ommijn'eenfaemheitt'ontvluchten 
Die  my  fomtijds  doet  verfuchten 
Als  ickaerfel  op  de  fcnae 

Van  mijn'  afgeftorven  gáe  ,         (ten  ?) 
("Wie  kan  fteeds den  menfeh  verkrach- 
Liet  ick  drijven  mijn  gedachten , 
Liet  ick  mijn  herdencken  gacn 
Door  u  lecker  letter-blaen 
Die  ick  even  had  gelefen : 
Elaen  die  voor  geen  iterven  vrefen , 

't  Zy  de  Somer  fwicht  of  brand , 
Van  een  foete  JofPren-hand 
Door  uw'  wil  aen  my  gegeven : Blaen,daer Hoïwyck  door fal leven 

Langer,  alflerbofchof  Iaën 
Staet ,  of  met,  of  fonder  blaen  : 

Langer,  alsd'abbeelekruynen 
Sullen  Hoewyck  en  fijn  tuynen 
Decken  voor  de  fcherpe  fnêe 
Van  de  fcyfTen  uytter  Zee : 
Langer ,  als  fy  met  de  toppen 
Van  hacr  hoogh-geftege  koppen 

Sullen  wcygecen  den  pas 

Aen  het  huylen  en  't  gebas Van  de  nortfe  Naorder-winden 

Op  den  bloey  fem  van  de  Linden 
Die  aen  d'ooil'  en  wefter-kant 
Van  den  Hofwycks  Hof  geplant 
Maecken  ruyme  wandel-dreven , 
Die  het  quaelick  willen  geven 

Voor 't  Voorhoutfe  Joffren-rack, 
Munnick-tuyntje ,  blaeder-dack, 
Dat  door  't  roemen  uwer  Dichten 
Voor  geen  dingh  behoeft  te  fwichten 

Wat  of  in  of  buyten  't  landt 
Sijne  borilop  fchoonheit  fpant : 

Langer,  als  de  mafte-boomen 
Sullen  wedcr-zijdsbezoomen 
Met  een  altijd  groenend  lof 

't  Buy  te- pad  van  uwen  Hof: 
AJs  denimmer-dorre  Climmen 
Sullen  klauteren  en  klimmen 

Langhs  't  gebeent'  en  armen  op Over  hooft  en  kruyn  en  top 
Van  de  *  hoeckfe  Vierdingen , 

Al  gelijck  in  allen  dingen 
Broeders  even  hoogh  en  breedt 
En  al  even  eens  geklcedt : 
Daer  de  Cabbeljaeus  gefinden 
Noch  wel  herbergh  fouden  vinden 

Soo't  de  Land-vooghd  foo  verftond 
Dat  hy  die  in  fchootels  fond 
't  Lijf  gefoon ,  de  ftaert  gebraeden , 
En  een  kruyek  met  wijn  gelóeden 
Van  de  Moefel  of  de  Deel , 
Om  het  oud-verfufte  fcheel 

Met 
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Met  eefï  Roemer  af  re  drincken  « 

Langer,  als  de  Vloer  falblincken 
En  het  marmer  ftaen  te  pracl 
In  uw  finnelicke  Zael : 

Langer ,  a-I's  uw  Slot  fal  dayren 
Dat  met  even-  zijdfe  muyren , 
Vierkant  uyt  het  waeter  rijft , 
Dat  de  Waerd  en  gaften  fpijft 

Meteen  vanghft  van  goede  viiTcn 

Als  't  u  die  gelieft  te  diffen , 
Slot ,  als  men  't  van  't  Zuyden  kijckt , 
Dat  een  Flefch  in  't  koelvat  lijckt : 

Langer  als  men  't  paerdt  fal  jaegeri 
Langhs  de  Vliet  met  fweepe-flaegen 
Nae  den  Dam  ,  of  Delft ,  of  Haegh : 
Alffer  Schip ,  en  fchuyt ,  en  kaegh , 

Met  fijn  vracht,  envolck'  enwaeren 
Uw  Kafteel  verby  fal  vaeren , 
Die,  of  van ,  of  nae  de  Vliet 
Door  den  Duycker  henen  fchiet : 
Soo  langh  als  men  Duyts  fal  fpreken 
En  geen  leefer  fal  ontbreken 
Die  een  aerdigh  Rijm  bemindt 
Daer  men  pit  en  kruym  in  vindt. 

Wijl  ick  fuif'  en  fitt'  en  mijmer 
Opgetogen  hoe  de  Rijmer 
In  foo  een  gemeene  ftof 
Wintfoo  ongemeenelof, 
Hoehy  Wijsheit  mengt  met  kluchten  , 
Hoe  hy  onder  jock  kan  tuchten  , 
Hoe  hy  ernft  met  lacchen  fpeckt 
Daer  men  les  en  vreughd  uyt  treek  t , 

Vind  ick  my  in  't  Bofch  gekommen 
En  op  uwen  Bergh  geklommen 
Daer  een  vierkant  hout-gebouw 

(Wift  ick  hoe  men  't  noemen  fouw) 
Braght  my  weder  op  mijn  finnen 
Datter  voordeel  was  te  winnen 

Van  een  heerlick  Peterfchap 
Voor  die  Op  den  hooghften  trap 
In  het  giffen  konde  raecken 

Van'tproffijtelickft  vermaecken 
In  het  geven  van  een  naem  , 
Bey  de ,  nut  en  aengenaem. 

Ick  gevoelde  my  beftreeden 
Van  mijn  tochten  en  de  Reden ̂  

d'Een  fey  dat  ick  't  keten  fouw , 
d'Ander rieper tegen ,  houw. 
Houw  en- wilt  u  daer  voor  wachten , 

't  Is  geen  werek  van  uwe  krachten , 
't  Is  geen  laft  van  uwen  rugh ; 
Wat  vermeet  fich  vliegh ,  of  mugh , 
Dat  een  kemel  is  te  vergen  f 
Wie  begeeft  fich  op  de  bergen 
Die  genoegh  fich  vind  befwaert 
Dat  hy  kruype  by  der  aerd. 

Reden  had  nae  reen  gefproken  , 
Eerfucht  quamper  tegens  ftoken : 
Die  niet  foeckt,  die  niet  en  vind  , 

Die  niet  waeght ,  die  niet  en  wint ; 

Waegt  ghy :  't  kan  miffchien  gelucken , 
Mift  ghy ;  't  hoeft  u  niet  te  drucken ; 
Vele  die  wat  groots  beftaen 
Hebben  met  de  wil  voldaen ; 

Oock  foud  ghy  den  eerft  niet  wefen  , 
Dien,  als  anderen  voor  defen, 

Een  geluckigh  woort  ontvil , 

Als'tgeluckmaer  dienen  wil; 
Blinden  kunnen  fomtijdts  raecken , 

En  oock  acker-  lieden  fpraecken 
Somtijdts  wel  een  tijdigh  woord 
Dat  den  wijfen  heeft  bekoort; 
Oockis't  mee  al  waer  bevonden 
Dat  een  haes  voor  fnelle  honden 

Afgeloopen  vry  en  los 
Is  gevangen  van  een  Os , 
Die  hem  op  fijn  lenden  trapte 
Wij  1  hy  door  de  weyde  flapte 
In  een  dichten  bos  van  gras 
Daer  het  wild  gelegert  was. 

Wat  is  goed  ,  en  wat  is  beter  ? 

Soo'tgeluckt,  foo  werd  ick  Peter, 
En  foo  't  mift ,  waer  kom  ick  heen  ? 
Wat  is  't  als  een  blaeuwe  fcheen  ? 
Die  is  lichtelick  te  waegen ; 

Vryersloopens'  alledaegen , 
En  wie  gaetter  kreupel  van  ? 

Dus  gefchuddet  in  een  wan , 
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Dus  gehangen  tuiTchen  beyden 
Eer  dit  ftrijden  was  gefcheyden 

Had  my  d'eerfucht  al  vermant , 
En  de  Pen  was  in  de  hand  , 
En  de  Reden  aen  het  fwijnen , 
En  den  Dichter  aen  het  rijmen 
En  de  veder  in  den  int 

Om  een  naem  voor  't  houte  kind. 
Hofwycks   Hoogh- beroemde 

Schrijver, 

Dusgeraeckt'  ick  door  den  y  ver Die  de  reden  had  verbluft , 

Van  het  peynfen  rnlf  verfuft , 

O    E    C    K. 

Aen  het  raen ,  en  aen  het  rij  men  ¡ 
Aen  het  voegen ,  aen  het  lijmen , 
Aen  het  krabblen  met  de  pen  , 
Wacrvan  ick  dit  naefchrift  fen. 

Heb  ick  't  wit  niet  kunnen  raecken 
Van'tprofitelickft  vermaecken, 
Soo  ick  in  den  naem  hier  mis 
Wat ,  en  nut ,  en  vrolicksis : 

Heb  ick  't  bey  niet  kunnen  raemen , Wilt  de  Meefter  niet  befchaemen , 
En  die  mee  is  van  de  kun  ft 

Deck  mijn  feylen  met  fijn  gunft. 

PRO- 
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PROSOPOPOEA. 

Spreeckende 

H    O   U   T   E      GEBOUW 

Op  den    BURGH    in 't  BOSCH 
Van 

H     O     F     W     Y     C     K. 
Hof-ftede  des  Heeren  van  Z  U  Y  L I  C  H  E  M 

by  VOORBURGH. 

Dtts  fprach  een  hout  e  Kind,  of  een  van/ïjnent  Tcegen , 

Doe  hy  fich  vond  op  V  Land  om  tijd-verdrijf  verlegen. 

TCk  heb  dat  wefen  niet  dat  ick  te  hebben  plagh. 

-■■Een  quaden  avond-luym ,  een  felle  blixem-flagh 
Die  hooge  bergen  treft  en  fpaert  delaege  heuvlen , 
Wirp  my  ter  aerde  neer  eer  hy  my  dede  fneuvlen , 
Soo  dat  ick  met  mijn  top  beneden  in  het  gras 
Yerraedlick  lagh  geilort  eer  ick  gewaerfchouwt  was. 

Ick  was,  of  ickgeleeck,  een  van  des  werelds  Wondren, 

Een  van  het  feven-tal ,  eer  't  blixemen  en  't  don  dren 
My  door  een  domme  kracht  ter  neder  had  geploft : 
Ick  leeck  der  Spitzen  een  daer  Memphis  noch  op  itoft, 
Die  Vorften-beenderen  en  Konincklicke  lijeken 
Verftreckten  tot  een  graf  in  de  beroemde  Rijcken 

Daer  't  Nyle  waeter  meft  het  Kooren-rijck  Egipt. 
Ick  wierd  van  yder  een  befprooken  en  belipt. 
Die  timmert  aen  den  wegh  is  felden  buy  ten  opfpraeck. 
Ick  leeck  der  Spitzen  een  daer ,  eer  men  tot  den  top  raeck, 
En  fiefe  van  der  aerd  ter  wokken  uy t  gebout , 

De*  Stichter fagh  verfpilt  ruym  hondert  tonnen  gout, 
En  noch  eens ,  en  noch  eens ,  en  feventigh  en  negen 

Aen  loock ,  ajuyn ,  en  kaes ,  fbo  ick  het  heb  te  degen En 

dnm  Jiritftt*» mm ,  ni.juit 
Stcphamts , 

ejuindtcim mit/ia  tal  en- 
tonan injam- 

pta  fuut  pro 
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En  men  de  rekeningh  van  Steven  wel  verftaet. 

Nu  ben  ick :  Kijeker  ftae.  fegh ,  eer  ghy  henen  gaet. 
Wat  ben  ick  ?  Wie  hier  gaeuwften  klaeckft  fal  in  de  weer  zijn , 

En'tnutften'tvrolickftvind,  die  ial  mijn  Heers  Compeer  zijn, 
Jan  ma  eek  het  Bofch-heck  op ,  en  ghy ,  ó  Kijcker-vrind , 
Komt  nader  en  bedenckt  een  naem  voor  't  houte  kind. 
Sie  my  van  elcke  kant ,  van  boven ,  van  beneden , 
En  wilt  om  wel  te  fien  wat  tijdts  aen  my  belleden  j 
Het  fien  en  kolt  hier  niet.  Aen  een  wanfehapen  dier 
Hebt  ghy  lom  wijl  verfnoept  een  ftuyver  drie  of  vier ; 
Te  kermis,  aeneenmeyt,  die  armeloos  gebooren 
Uyttarte  met  de  voet  de  befte  Nay  fler-flooren , 

Stack  dráen  door  't  naelden-oogh  en  naeyde  wacker  heen , 
En  wat  daer  vingers  doen ,  dee  vaerdigh  met  de  teen  : 
Aen  een  die  ruym  het  hoofd  van  een  volkomen  man  had , 
Maer  borft ,  en  buyck  en  dyen ,  en  beenen  van  een  fpan  had  -y 
Een  Reus  in  't  Aepen  land ,  die  in  een  Munnicks  mouw , 
Die  in  een  Viflchers  hoos  fij  n  herbergh  vinden  fou  ■, 

Een  Karel  onder  't  volck  dat  in  voorleden  tijden 
Tweemael  fes  duy men  hoogh  met  Kraenen  plagh  te  ftrijden ; 
Een  fchaduw  die  de  Son  hierop  de  middagh  geeft 
Als  hy  een  man  befchijnt  van  boven  uyt de  kreeft: 
Aen  een  gebaerde  knecht ,  die  met  fijn  hooft  en  borft  fat 
Op  fijn  verdort  geraemt ,  die  veel  tijdts  goeden  dorft  had , 
En  mocht  fij  n  kroes  wel  uyt ,  en  op  de  toon-banck  iprack 

Wat  meerder  als  een  hooft  daer 'tlichaem  aen  gebrack. 
,     Oock  fiet  men  aen  dit  lijf  geen  beenen  noch  geen  voeten , 

Maer ,  foo  't  geoorloft  was  te  graeven  en  te  wroeten , 
Men  vonde  dat  ick  die  heb  langh  en  dick  en  breet  -t 
Maer  dat  ghy  's  niet  en  fiet  dat  heeft  oock  fijn  befcheet. 

v3*/h"uoode  Weet  dat  íc1(*Roden-burgh  heb  onder  mijne  fooien 
'  -"J^gc-      En  tree  de  voncken  uyt  van  fijn  verborgen  kooien 

"aromen    Die  hy  hier  onder  my  met  groene  rocken  deckt , 
gaw  "ende   En  door  een  fnoode  peft  uyt  giftigh  fand  verweckt , 
i  aanacis     Mijn  buyren  fterven  heen.  dees  trapten  ick  het  hooft  in , 
v.  ¡  *át ,  end*  En  ftae  tot  op  fijn  hert  daer  ick  het  vyer  verdooft  vin. 
gifkwT,  ««ie      Een  koocker  is  mij  n  rom p ,  mij  n  ingewand  een  trap  , 

woJSTj&  ̂ aer  langhs  ick  lijde  dat  men  tien  en  ticnmacl  ftap , 
¿«kt.  Tot 
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Tot  dat  men  eyndelick  koom  boven  op  mijn  fchoudreni 

Daer  laed'  ick  jong'  en  ouw ,  en  kinderen  en  oudren , 
En  vrind  en  vreemdelingh ;  komt  vry  in  groot  getal, 
En  niemand  fy  vervaert  voor  ongeluck  of  val , 
Danck  heb  geen  fackende  maerrijfende  bragoenen ; 
Die  door  een  draeyend  hooft  raeckt  on  valí:  in  lij  n  ichoenen , 
Om  dat  hy  fich  te  hoogh  vind  boven  in  de  locht, 
Die  leune  vry  daer  op ,  en  vreefe  krack  noch  bocht. 

Hier  fiet  men  'tgrootfi:  waerom  des  Heeren  die  my  boude  > 
Oock  ifler  geen  geweefl:  die  defe  moey  te  roude , 

Dat  hy  den  *  hoender-trap  Ianghs  Rodenburgh  beklam , 
Tot  hy  door  mijn  gedarmt  op  mijne  fchouders  qtiam. 

Hier  het  ghy  over  't  vlack  der  voor  en  achter-weyen 
Hoogh  boven  top  en  tack  van  elfen ,  eyck  en  meyen. 
En  onverhindert  komt  den  halven  wereld-kloot 
In  uw  verheven  oogh;  hoefpits,  hoefteyl,  hoe  groot 
Geilicht ,  of  bofch ,  of  boom ,  ghy  fiet  het  al  gedoocken , 
En  onder  uw  gefichtootmoedigh  en  gebroocken. 

Sic,  Kijcker,  datghy  fiet  en  neemt  wat  tijdrs  daertoej 
Verfchoont  mijn  fchouders  niet ;  die  werden  nimmer  moe. 
Verichoont  alleen  mijn  hals ,  daer  magh  ick  weynigh  veelen ; 
Met  halfen  valt  het  wat  gevaerelick  te  fpeelen. 
Ghy  fiet  hoe  langh ,  hoe  fmal ,  dat  hy  nae  boven  gaet , 

En  wat  een  top-1'waer  hooft  dat  aen  het  ey nde  ilaet , 
Een  hooft,  dat  nimmermeer  is  ibnderfchudde- bollen, 
En  echter  even  net  hoe  het  de  winden  folien , 

En,  'tzy  of  daghof  nacht,  alevenfraeygehult: 
Maer,  foohetherfienshad  by 't koftelick verguit, 
Watfpijtigh  Reyntje  kon  op  mijne  fchoonheit  lmaelen? 
Waer  fou  het  Vosje  ilof  tot  leppigh  fchempen  haelen  ? 

Watduncktu,  Kijcker-vrind ,  hoeftactu  'tmaeckfelaen? 
Een  hals  foo dun ,  foolangh ,  als  tienmael  van  een  Kraen , 

Een  hooft  foo  hoogh  van  't  lijf !  Mier  doch  'c  en  is  om  niet  niet , 
Dat  ghy  mijn  hals  lbo  langh  als  eenigh  Indifch  riet  liet , 
En  dat  mijn  hooftfoo  vervanmijnefchouders  Ilaet: 

De  reden  vind  ghy  licht  foo  ghy  uw'  oogen  ilaet 
Op  mijn  vergulden  kop,  daer  wonden  en  quetfuyren , 
Dieickgekreegen  hebvan  Eygens  en  van  Buy  ren  , 

Qü  UJee- 

*  Een  trap 

vaneenfwae- 
re  plauck  ge- maeckidacx 
dicke  iaiten 

overiiwers 

op  gc.;agelt 
zijn  om  op 

asa  Eergíi  t« 

klimmen. 
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U  leeren ,  dát  mijn  hooft  ftreckt  tot  een  Pylen-doel. 
Men  rake  foo  men  kan ,  het  heeft  doch  geen  gevoel , 
En  ick  noch  arm  noch  hand  om  zeer  of  leed  te  wreken. 

Meer  wil  ick  van  my  felfs  voor  defe  mael  niet  fpreken . 

Gae ,  Kijcker ,  gae  nu  heen ,  en  fpann'  uw  krachten  in , 
En  geeft  het  kind  een  naem  nae  mijner  Stichters  fin. 

Indien  't  u  wel  geluckt ,  foo  fult  ghy  deughd  gevoelen  $ 
Men  fal  op  mijnen  Doop  de  befte  glafenfpoelen , 
En  doen  een  friflchen  dronck  van  koele  Deele-wijn , 
En  Ghy  fult  de  Compeer  van  HofWïcRs  Land-heerzijn. 

KYC 
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RYCKERS     ANTWOORD 
En 

KEUR     VAN     NAEMEN 

Voor  het 

HOUTE     GEBOUW. 
I. 

DuJE-NE-SCAY-QUOY  van  HOFWYCK. 

E Lek  die  #ïb  hooft  bemïckt ,  treft  fijnen  Doe  Ie  niet , 

Het  is  altijdsgeen  lap  Wanneer  de  Schutter fchiet , 
T^ochtans ,  Tvanneer  derprys  met  fchiet  en  is  te  binnen  y 

Sim  s'altemaelte  been  die  roer  of  boogh  beminnen , 

En  hoopt  oock  d'alderminfl  'tgeluck  van  eenefchoot 
Voor  een  beleefde  py  lof  door  een  gunfligh  loodt. 

SooTvaegh  ick  mee  een  kans ,  en  vlam  op  het  Compeerfchap 

CMeer  als  op  't  befleglas  van  fikken  braeven  Heerfchap 
Die  met  een  Fenix-pen ,  wanneer  hy  'tfich  bepynt , 
De  Son  befchryven  kan  veelfchoonder  als  hyjchynt. 

CMaer  7r  eer  f 00  Tcaegh  ick  't  niet.  Hoe  raeck  ick  dat  te  vort  is  ? 
Hoe  reyck  ick  aen  eenjpits  daer  mijnen  arm  te  kort  is  ? 
Hoe  Tverdeen  rappen  haes  gevangen  van  een  Koe  ? 
Hoe  vlieght  een  lamme  gans  tot  aen  den  Hemel  toe  ? 
Wat  maeckt  een  blinder  ick  in  7»inckelen,en  hoecken 

Daer  't  voor  een  Ar  ent  s  oogh  is  duyjlcr  om  tefoecken  ? 
Wat  vindTirefias  daer  CÁrgM  is  van  noo  ? 

Noch  Tvac^'  ick  't  evenlvel.  Een  vryer  al  te  bloo 

Befliep  noytjehoone  vroulv ,  die  't  gunfligh  uyr  laet  deurgaen 
^Alsfy  7t>el7t>il/enfouTv ,  moet  naemaels  voor  de  deur  ft 'aen : 
CAtijn  vrind ,  ick  ken  u  niet ,  goen  avonden goe  nacht , 
Ghy  hebt  het  luck  verfuymt  dat  u  heeft  toe  gel  acht. 

Dien  de  Tortayn  verjehijnt  diegrijpfe  by  de  vlechten ; 

Voor  iffer  vatten  aen ,  't  is  naemaels  niet  te  rechten 
Sooghy/ê glippen  laet ,  Want  achter  ijfe  kael, 

Daer  heeft  f tuyt  noch  hay  r \  dies,  Vryers  alternad ', 
Qji  2  I'afl 
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Vaft  op  het  vinck-flagh  n-el,  en  laetgeen  tijdverlooren. 
Soo  een  geluckigh  uyr  u  heden  Tverdgebooren , 
Soo  ie  acht  tot  morgen  niet ;  Tvanneer  het  visje  byt , 

Soofiaet  den  hengelaer ,  of  anders  is  hy  't  quyt. 
Soo  Tvaegh  ick  dan  ui»  naem  die f 00  langhjonder  naemftaet* 

xJMen  oordeel  of  men  dus  het  nut  en  'tföet  tejaem  raedt. 
Een  halve  kap ,  een  l/tp  vanpluys  of  van  fluweel 

Bedeckt  voor  locht  en  koiCto  het  te  er  e  Vrouiten-fcheel 

Van  't  voorhooft  tot  de  kruyn ,  en  Ttie  kanfich  beroemen 
Vat  hy  díe  kap ,  die  lap ,  met  fijnen  naem  kan  noemen  ? 

Nochtans  krijght  hy  een  naem  "Waer  aen  hemyeder  kent , 
En  echter yderfeyt :  lek  Tveet  niet  ~ftatje  bent. 

Dit  ü  ui»  beygemeyn.  Diesfegh  ickfonder  dachten  : 
(Men  magh  het  nemen  aen  ofvryelijck  verachten) 

Die  op  het  uytterlick  alleen  fijn  oogen  ivend, 
Vind  tujfchen  u  meer  fc heels  als  tuffchen  Koe  en  End-> 

Maer ,  fio  men  meer  op  reen  ds  nae  't  fat  fien  enflof  kijck , 
Sijtghy  jE-NE-SCAT-gUOT  van  het  Kajleel  van  HOFWYCK. 

II. 
DE  SCHOU-BURGH  VAN  HOFVYCK. 

T^leueen  SC  HOU-  BURG  Hfey ,  feu  diefich  alvertaflen? 
*-*  Of  jou  het  dorre  bofch  der  av  er  recht  e  maften , 
Het  machtigh  Amfterdam ,  degeld-fack  van  Euroop , 
Niet  lyden  dat  men  u  met  jukken  naem  hier  doop  f 

Nchtansjoo  kuntghy  't  fijn  met  ivel-gegronde  reden , 

Hetfiijie ,  joo  het  tw'/>  die  groóte  Stadt  der  Steden ; 
Haer  SCHOU-BURGH  heb  de  naem,  of 'heel ,  of  haiï/f,  T»el, 
En  dien  haer  om  te  fien  een  bly  of  treurig  Spel: 
Maer  die  ui»  Burgh  beklimt  tot  boven  op  den  folder } 
Schoulvt  fteden  datr  van  dxen ,  en  menigh  dorp  e?} polder , 
Jae  fchouTvt  op  (ijngemack  den  halven  ivereld kloot  5 
Daer y  der fieelt fijn  Rol ,  hyfy  ofkleyn  of  groot. 

III.  DE 
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III. 

DE  KIIK-IN-DE-POT  VAN  VOORBURG. 

SO  Voorburgh  door  de  nood  of  door  degmft  van  Heer  en 

Sich  eens  fagh  in  een  Stad  met  ivall'  en  muyr  ver  keer  en , 
En  bracht  haer  Veftngh  uyt  tot  om  dijns  Heer  en  Slot , 

Was  HOFWTCK  hetKa/leel,  enGy  KIIK-IN-DE-POT. 

J.  Westerbaen. 

Omne  tulit  pun£tum  qui  mifcuit  utile  dulci. 

0"ti  xasAov,  <píhov  is»"  t¿  J['  ¿  jmcAovj  s  <$¡Aov  lyi. 

Op 

't    H  O  F  W  Y  C  K 
Van  den 

Edelen  en  Geeftigen  Heer 

Van     Z  U  Y  L  I   C  H  E  M,  &c. 

Slet  hier  den  rechten  Hof,  daer  buy  ten  's  Hofs  geruchten 
DeWijsheyt  leeft  haer  bladt,  de  Ruftepluckt  haer  vruchten 

Een  ichoon  >  een  luftigh  bladt ,  een  wel  gefchildert  bladt , 

AlsHuygensin  het  gras  en  onder  d'eycken  iadt. 
Daer  Huygens  buy  ten  't  Hof  fijn  Hof-tent  heeft  geflaegen } 
En  queeckfel ,  en  geboomt  ftelt  boven  's  Graven-Haegen. 

Maer  een  dinck  vraeg'  icknoch ,  en  vraeg'  het  met  verlof, 
Hoe  kan  hetHofwijck  fijn  5  is  Hofwijck  in  den  Hof? 

B  o  x  h  o  r  n. 

Qjl  5  A  en 
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Aen  den  Heer 

Van     ZUYLICHEM, 
Op  zijn  Hofwycksch   Gedicht. 

Y~\0or-1»ij(è  Hovelingh  van  veel'  door  nijdt  bejlreden ; 
■*-~"Van  meer  om  ¡¡rijdt geroemt  ;  die  midden  in  het  ¡lick 
Houdt  bey  de  voeten  droogh ;  en  tilv  genegenheden 

Noyt  hinght  aenydelheyt  van  S  fverelts  oogen-blick ; 

Die  nu  en  dan  van  't  Hof  u  iaet  nae  Voor-burgh  voeren , 
En  daer  bekommeringh ,  bejlommeringh  ontivyckt , 
En  daer  ules  ¡elven  zyt ,  een  Heerfchap  by  de  Boeren , 

En  daer  u  landt ,  u  Hof,  u  rijck  eens  over-kijckt , 

U  fieene  Hof-^yck  Teyckt  voor  (ommige  gebouwen , 
Ingrootheyt,  kofllickheyt ,  doch  niet  in  cierlickheyt ; 

Maer  nugy  door  upen  door-kunjligh  hebt  ontvouwen , 

Hoe  all'  de  Tverelts  doen  daer  voor  #V  oogen  leyt , 

Mag  'tfieemn  Hof-Tvyck  Teel  voor  and' re  't  vaentjejirijcken , 
Maer  voor  't  papier  e ,  't  Tvelck  is  onrvaerderelijck  > 

By  't  Tvelck'  niet  is ,  niet  7»as  ,  niet  zijn  Jal  tegelijcken  ■> 
Is  't  reden  dat  het  all'  eerbiedighlijcken  Tvijck' , 

Noch  't  ¡Ie  enen  Hofsvijck ,  noch  het  flerckjle  huys  van  allen  y 
't  Welck  oyt  ü  opgeboulvt  door  Menfchelicke  handt 
En  Jal  altijd/  bejlaen  ;  maer  nop  en  ¡al  vervallen 

Dit  Hofivyck ,  opgeboulvt ,  mijn  Heer ,  door  u  ver ■  ¡landt. 
Henricus  Bru  NO. 

HOF- 
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H  O  F  f  Y  C  K. 
E  groóte  webb  is  af;  en  't  Hof  genoegh  befchreven : 
Eens  moet  het  Hofwijck  zijn.  '  wie  kent  den  draed 

van 't  leven, 
Hoe  kort  hy  is,  hoe  taey?  de  fnaer  die  heldfte  luydt. 

Scheidt  d'eerfte  menighmael  van  leven  en  van Luyt, 

Verkracht  en  over-reckt ,  of  met  der  tijd  verlieten, 

'k  Heb  over-reckt  geweeft  >  maer  ben'er  deur  gebeten : 
Op  't  flijten  komt  het  aen ;  Twee  dingen  maecken  't  waer ; 
Of  ick'tontveinfen  wouw,  mijn' jaeren  en  mijn  haer. 
1  En  als  de  fnaer  begint  te  ves'len  en  te  pluyfen , 
Soo  ftaet  fy  meeftendeel  op  't  fchielicke  verhuyfen. 
3  Wie  weet  of  't  fchielicke  verhuyfen  defer  Ziel 
Niet  voor  mijn'  deur  en  ftaet  i  En  of  't  God  foo  beviel , 
Sou  Hofwijck  onberijmt  fijn'  Stichter  overleven , 
En  wijeken  voor 't  Voorhout?  en  foud'  ick  my  begeven , 
Die  anderen  mijn'  penn  baldadigh  heb  geleent  ? 
Met  reden  eifchte  men  de  fchuld  van  mijn  gebeent , 

„  Met  reden  fchreefm'r  op :  Hier  light  een  Man  begraven , 
„  Die  meende  te  volftaen  met  planten  en  met  graven, 
„  De  Hechte  boeren-konft ,  en  moght  de  moey  te  niet 
„  Sijn  eigen  maeckfeltjen  te  gieren  met  een  lied. 
Mijn  fterven  weet  ick  met  langh  leven  niet  te  weeren ; 
Maer ,  leef  ick  weinigh  meer ,  het  Graffchrift  wil  ick  keeren , 
En  fingen  wat  ick  poot ,  en  rijmen  wat  ick  bouw  , 

4  Eer  defe  keel  verfchorr' ,  en  defe  penn  verouw'. 
'k  Wil  1  Hofwijck,  als  het  is,  'k  will  Hofwijck,  als'tfal  wefen, 
Den  Vreemdelingh  doen  fien ,  den  Hollander  doen  lefen. 

Soo 

i  Vita  quam  fit  brevis ,  fimul  cogita.  Plaat.  Ms/t.  ;.:. 
Omnia  qua:  ventura  funt ,  inincerto  jacent.    protinusvive. 

Strt.dt  brtv.     OfcV  o^7sw<St  riJcui&tiV  miz  ¿3  «  ̂uit  v'fjfyS  ; 

"Jaceb.  +.14. 
i  Hoc  quod   feneitgs    vocatur  >    pauci   funt  circuitus 

anuoium.  Stn.  Ccnf.   ai.  Mire.     Cum   celetuate   tempo- 

ris ,    utendi  velocitate   certandum  cft.    li'd. 
3  Quisefttam  ftultus ,  quamvis  fit  adohfeens ,  ctüesplo- 

ratumfeadvefperam  eft*e  viñurum  ?  Ch.Cac.maj. 
Quisfcitan  ad  jicient  hodierna:  craftinaiumrEae 
Tempora Dii  Superi !  Hor. 
4  Velut  ex  torrente  rápido ,  nee  femper  caluro ,  cito  liit». 

riendum  cft.  Stn.  de  bnv. 
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1  Soo  fwack  is  menfchen-werck,  het  duert  min  als  papier. 
De  tijd  flijt  ftruyek  en  fteen :  eens  fal  men  feggen >  hier, 

Hier  was  't  daer  Hofwijck  ftond ,  nu  Puy  n  en  Queeck  en  Aerde  : 
En  dan  fal  Hofwijck  noch  ftaen  bloeyen  in  fijn'  waerde : 
Ja,  waerde,  ̂ ooderoytyetwaerdighsvan mijn' hand 
De  jaeren  heeft  verduert  en  ouderdom  vermant. 

5  TN  Holland ,  wat  een  Land !  Noord-Holland ,  wat  een  Landje ! 
-*-InRhijnland,  wateen'kley  !  inVoorburgh,wateeniandje! 
Aen'tKoets-pad,  wateenwegh!  aen 't  water,  wat  een' Vliet ! 
Aen  all  dat  lieffelick  of  vrolick  rieckt  of  liet ; 

Daer  lagh  een  broekje  vets  >  daer  lagh  een  blockje  magers, 
Een  beetje  voor  het  vee,  een  treetje  voor  de  Jagers  > 
Daer  lagh ,  dat  fchickelick  gevoeght  had  heel  aen  een , 
Maer  van  het  groóte  fpoor  verfcheiden  lagh  in  tween  : 

Het  fpoor  en  Vrouw  Natuerverftonden  hier  den  and'ren, 

Ten  Zuyden  lagh  de  Wey ;  op  't  Noorderlick  verand'ren 
Van  Wey  in  drooge  kroft ,  daer  deelde  't  fpoor  het  fcheel , 
Gelijck  een  Riem  een'  Mann  in  op  en  onder-deel , 
In  Broeck  en  Wam  bas  fcheidt.   Daer  hoefde  geen  bedencken 
Opyederdeelsgebruyck:  de  kley  fcheen  my  te  wencken , 
En  raedde  ftommelingh  ,  fy  was  ten  Boomgaerd  nutt , 
Mits  meteen  wilde  muer  gcmantelten  gefchutt : 
De  kroft  en  eifchte  niet  als  vruchteloofe  boomen , 

Die  fy  pas  machtigh  waer  in  wel-ge-Elfte  zoomen. 

Elck  heeft  fijn' Keur  voldaen,  hier't  Wilde,  daer  het  Tamm, 
Een  yeder  heeft  volbracht  het  geen  hy  ondernam. 

Lett,  Ouders,  en  lett  fcherp  op 't  keuren  van  uw' gronden: 
Veel'  hebben  fich  vergeefs  't  verkrachten  onderwonden 
Van  kinderen  verftand  metonveritandgetucht-, 
*  Veel'  hebben  wreedelick  in  eewic;'  ongenucht 

Ge- 

I  Tábida  corafurnit  ferrum  lapidemque  vetuüas;  I       4r'ir^y_~i^'auLn¿Si<ly.íS¡jiii.'d^yiy^..fUt.7dcRtp.     Illui 
Scripiafl'runt  tnnos.  OviJ.dtPtnt.EI.lt.  in  piimis  teltandum  eft  ,  nihil  praecepta  atque  artes  valere, 

Cuera  fragilia  &  caduca  ,  non  minus  quam  ¡pfi  homines ,  |  nifi  adjuvante  natura :  quapropterei  cui  de'eccrit  ingenium  , 
occidunt  definuntque.  Viin.  il. tf.  io.  Qnicqui.i  cll  hoc  j  non  magis  hare  fcripta  funt,quam  de  agroruni  cultura  fterilibus 
temporis  futilis & caduci ,  fludiis  profcramus;  tfc  quatenus  ■  terris.  Q«mt.proam.  I.  y.  Infl.  Male  reipondenr  coaftainge- 

nobis  denegatur  dm  vrvere ,  lelinquamus  aliquid  quo  nos  nia :  relucíante  natuú  irritusconatus  eft.  Sin.dtT'/ma  au' 
vixifle  tefterout .  ld.  z.cp.j.  '  TtjLtúrf  rsr&tupireic  ttrrvjrriqiyeiat  i^Hï,  umtí  qvotir.  Dion. 

z   Si  quafidesaiti »  quam  longofecimus  ufa.    Ovtd.  !  hal  l.  i.     Ovtu:  l^tfdfrn  tyxiïxMTw    ¡t  fJcit ,  «  ¿vh^t-nv*. 

3  Pndium  ,  1!  poteris  ,  in  meridiem  Ipeíict ,  locofalu  '  EpiSl.  In  hoc  potuTmiuin  lita  ett  hominum  felicitas  ut  üuilque 

bri:  &opp;dum  valiJumpiopefiet ,  &  amnis  qua  naves  atn-  '  ad  hoc  spplicetur.ad  quod  Uïtuw  conipclïrüs  eft.  EraJ.lii*  1$. 
bulént,  aut  via  boaa  celebiisq'ie.  Ctr.de  Xt  Rn/l.  !  EfiJ!.  $. 
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Gekluyftert  engeboeyt  wel  draghbaere  vernuften  , 

Maer  die  ondraghbaerlick  haer  's  levens  tijd  verfuften 
In  onwerck  >  dat  is  werck  haer'  driften  onbevoeght , 

Haer  krachten  ongelijck :  f  veel'  hebben  fich  verploeght , 
Verweven ,  of  verfchaeft ,  en  geen  bedydt  van  allen  , 

Die  Staetof  Letter- volck,  of  Krijghsluy  konden  vallen, 

En  zijn  't  geluckelick ,  en  zijn  ter  eer  en  baet 
Van  eigen  en  gemeen ,  van  Huysgefinn  en  Staet. 

Het  fcheel  alfoo  gedeelt  door  my  en  door  fich  felven , 

Quam 't  op  de  fpaden  aen :  mijn'eerfteforghwas,  delven. 
Noch  was 't  de  tweede  maer :  d'eerft'  had  wat  meerders  in : 
z  Tot  werck  hoort  overflagh ,  tot  weldoen  goed  verfinn. 
My  docht ,  papieren  blad  was  licht  genoegh  te  krijgen , 

En  daer  bleef  's  ruy  m  genoegh  voor  peper  en  voor  vijgen , 
Of  ick  's  een'  riem  verkladd'  en  aen  mijn'  droomen  hingh. 
}  'k  Sagh  menigh  misverftand ,  en  redenloofigh  dingh 
Des  werelds  aengeficht  mismaken  en  onteeren , 

Gelijckeen'  fchoone  Vrouw  lijdt  van  verbrodde  kleeren , 
'k  Sagh  t  fchoonfte  geld  in  't  ilijck  geworpen  by  gevall , 
'k  Vond  allom  niewen  druck  van  Koftelicker  Mali 
Dan  ick  heb  doodt  gerij  mt,  of,  mogelick,  doen  leven: 

En  all  dit  ongevall  wilt  ick  fijn'  naem  te  geven : 
't  Hiet  *  Na-docht ,  foo  my  docht ,  en  't  was  gefpaert  papier  -3 
't  Was  noch  yetoolickers,  'twas*  eenonkundigh  fier, 
Een'  ftout'  onweten  heit ,  die  niet  en  kort  als  wagen , 
Om  dat  fy  liever  wouw  niet  twijfelen  dan  vragen . 

Ick  twijffelden  en  vraeghde ,  en  ley  mijn'  rouwe  ilofF 
Voor  oogen  die  ick  wift  met  vollen  danck  en  lof, 
Stoff  als  de  mijne  was  te  hebben  helpen  keuren  , 

En  oorbaerlick  verfny'n ,  niet  fnipperen  ,  noch  fcheuren. 
Maer  all  mijn  recht  was  mijn  ,  ick  hiel  een  woord  in  't  vat  > 
De  Landheer  had  wat  wils  >  en  d'onderwijfer  wat. 
De  konft  leed  geen  geweld ,  maer  liet  fich  wel  wat  recken  , 

Ter  liefde  van  mijn'  lult.  En  foo  van  dufend  trecken Rr  Bleef 
i  Toteft  ¡ii»eniumfort¡ífimumacbeit¡ÍI¡mumlubr]ualibct  ]  imprudemiamfacillimededucuntur  in  fraudem.  At  hi  qut 

cute  htere-.roteft  ex  cafa  virmagnusexire:  Poteil&  exdeforrm  [  Iciunt  quid  aüis  acciderit ,  facileexrerum  eventibusfuispol- 
humi]iquecnrpufculofoiinolus  acmagiiusanimus.Sfn.  tp.CS.  ,  funtiationibusprovidere.  Ctc.  Rhet.  tin. !.  4. 

2.  MÜíro  ri  rov.  j      4  Dcfpetatiilimum  perfugium  eft ,  i'eimpiudentemfeciflè. 3  Hoc  ipfum  maximum  artificium  efl,  in  arte  fua  poflè  aüe-  |  Cic.  in  Vcrr.  1. 

nisexemplisuti.  Nam  rerum  omnium  imperiti,  quiunicujul-  \      5  <¡>'>-¿,'hiíi,:,j  f¿íy^Bv  tT) «juí'^oítss  rjjut ,  tb«!t»tÍ3í3J 

que  rei  de  lebus  ajne  geftis  excmula  pétete  non  pofliiut ,  hi  pet    <sg«  :a  2¡\tÍí  .'  üM.  <U  ept.  dei.  gtn. 
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Bleef  d'een  en  d'andervaft;  en  van  dat  af  en  aen 

Bleef  yet  lichamelicks  in  't  fwart  en  'c  witte  ftaen  -t 
Een  dingh  dat  Armen  haden  Schouderenen  Beenen » 

Een  redelick  geftell  van  't  hoofd  af  tot  de  teenen , 
Soo  veel  my  duncken  moght.  En  nu  ftond  Boom  aen  Boom , 

Daer  Boom  aen  Boom  fou  ftaen  •,  nu  gingh  ick  'm  den  toom 
Van  Voor-raeden  befcheid,  en,  h oe 't iichnae moght fchicken, 
Ick  hiel  mijn'  plicht  voldaen  met  giftenen  met  micken. 

1  Soo  verrgaet  menfchen  macht  in  allerley  belangh-, 

Beraeden,  overflaen  fijn' volle  ftade  langh-, 
Meer  cifcht  men  hem  vergeefs.maer 't  langh  heeft  ook  fijn  maeten: 
Die  langh  doen  kan  en  magh ,  moet  oock  eens  konnen  laeten  : 

Is  't  overdencken  goed  >  *  her  over  dencken  niet : 
Hy  fiet  fijn  ifelven  uy  t ,  die  all  te  langh  doorliet : 

Ons  oogh  verdrinckt  in  't  werck  daer 't  moed  in  isgefwommen  » 
En  ons  vernuft  beiwij  mt,  gelijckdie,  hoogh  geklommen, 
Met  fchrick  te  rugge  iïen ,  en  weten  n  iet  waer  heen , 

Om  halsen  been  geheel  te  brengen  naer  berie'en. 
Soo  raecktmen  bijfter  's  weeghs  in  't  foeeken  van  veel'  wegen  , 
3  En  daer  en  komt  geen  end  van  ftadigh  overwegen : 
Die  altijd  willen  doen  en  hebben  noycgedaen  •, 

't  Schael-ton2;esken  moet  eens  in  't  huvsken  blijven  ftaen. 

Doe't  kind  geboren  was ,  hoe  't  afliep  met  lij  n'  hieren , 
Sijn'  fwachtels  en  lijn'  wiegh ,  ibud'  hier  watlanger  dueren 
Dan'tyemandluften  moght-,  en  vandie eerfte  jeughd 
En  fmaken  meeftendeel  maer  ouderen  de  vreughd : 

A^reughd ,  die  de  Niewigheiten  Hóóp  alleen  doen  leven , 
Die  iclf  den  ouderen  ten  einde  werck  begeven  •, 
4  Waer  op  volght  ongevoel  van  welluft ,  doove  plaegh , 

Daer  van  ick  ( ick  bekent 't}  mijn  5  kindlch  gedeelte  draegh. 
Nu,  'c kindis jonghgeweeft,  en'tisgebrachtaen'tgroeyen, 
Aen  't  bloeyen  mettertijd :  'k  heb  niemand  te  bemoeyen , 
Met  wat  het  tien  jaer  langh  tequeecken  heeft  gekoft: 
De.Wijfen  eten  mé ,  degecken  doen  den  koft. 

Komt» 

1  "eincojnitaprocognitishabeamus,  eifque  temere  aflên-  I  pe    nimiam   düigenttam.   T.'m.   ?$.  10. 

Iiainur;i]uud  vit'umefl'u^erequi  voleiiumnesautcin  vclledc-        3   MiiyStltifuS»  tíx©- »,i¿JÍ  u)  i%'  vuC  ,  '4  ramay  i/S/S 
<•  Dl  a  iiübebii  ad  confidcrandas  res  Sc  tempus  &  diligei'.iïain.  \~£mclai.  PUt.m  Philcb. 
Ge.  1.  of.     Agcrï  volemem  femper  meditari  deect.  ̂ iu[in. )      4  Humanas  oblimat  copia  mentes.  CUui.  3.   Rapt.  Pm/7 

2  Appelks  dixit ,  omnja  fibi  cum   Frotogeñe  pana  efíe. »  '  vzippuc/j  r  kóccv,  ál  toásAJ  >.Cy,Tu  ,  xj  ïtutit  WVWJlfyii  tt/'í 
a"t  i.|¡  nieliofa.     Sed  uno  fe  pnlïare  ,    <]Uod  maiium  de  >  ¡üetalt.   Kaz.iAni.ep,  ¡79. 
tabula  nclciiet  toücte  :  memoiabüi-  precepto  :  nocere  fs-  |-     j   I'uetile. 
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Komt ,  wijfen ,  eet  met  my ,  ick  fal  u  niet  befwaeren 

Als  met  wel-gaere  fpïjsen  wel-betaelde  waeren  : 

Ick  will  u  Hofwijck  doen  aenfchou wen ,  of  't  te  nacht , 
Gelijck  als  Duy  vels-brood ,  te voorfchijn  waer gebracht : 
Jae  meer ,  ick  will  het  u ,  en  my  oock  doen  betreden. 

Als  waer  ons'  gifteren  een'  ganiche  eew  geleden : 
'k  Will  met  kinds  kinderen  goed  deelen  voor  mijn'  dood  , 
Als  waer  ick  Grootevaer  en  twee  drijmael  foo  groot. 
Het  wereldfche  befitt  en  is  toch  niet  als  droomen , 

En  of  't  gekomen  is ,  of  mogelick  te  komen , 
't  En  is  maer  binnen  ons  het  gen'  het  fchijnt  of  is, 
1  'tZy  by  voor-fieningen  of  by  geheugeniss. 

Dus  fal  dan  Hofwijck  zijn,  neen(\vy  zijn  hondert  jaren 
Geboren  naer  den  dagh  dat  wy  geboren  waren} 

Dus  fien  wy  Hofwijck  ftaen :  Ten  Noorden  van  't  groot  fpoor 
Nae  Voorburgh ,  't  f;  hoon  e  Dorp  (of  feght'er,  Steetje,  voor} 
LighteenaenfienlickBofchin  mindere  gefneden:  N.o.  P. 
Vraeght  naer  de  lenghde  niet  by  Roeden  of  by  Treden  j 
Die  aen  den  ingar.gh  ftaet  en  fiet  den  uytgangh  niet, 

En  't  eind  is  verr  genoegh  daer  'toogh  geen  eind  en  fiet. 
Een'  tamme  wilderniss  van  woefte  ichicklickheden  > 
Soo  noemt  fich  dit  vertreck ,  ter  liefde  van  de  Reden 

En  gulde  middelmaet ,  die  ick  foo  waerdigh  houw. 
1Tetamm  waerallteftijf,  te  wild  waer  all  te  rouw  > 
Daer  is  wat  tufichen  tween ,  dat  tweederhands  begeeren 
Voldoen  kan ,  tam  en  wild ,  en  dit  door  dat  vermeeren : 

Gelijck  wat  etens,  dorft,  watdrinckens,  honger  maecktj 
Gelijck  langh  flaepen  weckt  en  langh  gewaeck  vervaeckt. 

Den  tammen  luit  voldoen  vier  wonderlicke  dreven  o.?-. 
Van  Rieken  faeghbaer  hout,  van  Boomen  die  daer  ftreven 
Omdicktebyderaerd,  omhooghten  in  de  lucht, 
Om  breedten  onder  weegh  en  groen  en  koel  gerucht. 

'k  Heb  faeghbaer  hout  genoemt :  maer  laet  het  niemant  wagen , 
Mijn  }  Trouw-verlaet  t'ontdoen ,  mijn'  Dreven  om  te  lagen : 
Daer 's  Potgeld,  foomen'theet ;  fiet  dit  voort  Poot-geld  aen. 
Ick  fegg'  het  eew  voor  eew ,  Kinds  kinderen ,  laet  ftaen , R  r  2  En 

I  Exigua  pars  eft  vitz  quam  nos  vivimus.   Scn.  de  Brev.    tranleat   in    futurum.     Eumen.    Rhtt.    Tjntg.    Conl. 

Prarteritum  tenipuspro  modulQnlongum  ,  futurum  autem         z  MnJtr  tj&rtf  -ripï^v.  ̂ nth.h^.    Tlav7üV^tÉT'  a£<$u. 
infimtum  eft:  pufens  tempus  breve,  Sc  Temper  in  pattem     Tmt¡n.  Mn-ft'nijsu  -¡¡t! '¡-¿,x  ftfars  íi;ÚTm(§>-  trmt.^uii; ..'.;. 
utramque  muubile  ,  cum  &  a  pretérito  relinquatui  ,  &  |    -3  Fideicommiflum. 
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En  brandt  of  warmt  u  niet  aen  hout  dat  ick  hict  wafchen : 

Ondanckbaer'  erfteniss  en  is  niet  af  te  wafchen : 
Ten  minften  moet  hy  doen  het  geen  de  Sterver  hiet, 

Die  't  leven  door  hem  kreegh  en  van  fijn  fweet  geniet. 
Twee  dingen  fcheid  ick  uyt ,  het  derde  moet  ick  dulden : 

Onfchuldigh  Brood-gebreck  fal  u  voor  eerit  ontfchulden : 

En ,  d'allerlefte  nood  is  buy  ten  alle  wett ; 
Gods  Koningh  heeft  fijn'  maegh  met  Autaer-brood  ontfett : 
Maer  welvaert  dolí  gefpilt  is  verr  van  mijn  medoogen : 
Hy  is  noyt  byftand  waerd  die  noyt  heeft  willen  doogen. 
Daer  aen  volght  ouderdom  van  likken  die  vergaen  : 
Men  fpaertfe  te  vergeefs  s  die  niet  en  konnen  ftaen  : 
Maer  daer  den  ouden  Ham  ontftaet ,  ftaet  haeft  een  jonge : 

Soofal  mijn  na-kinds  kind,  fchoon  ick  het  niet  bedonge,- 

Gedencken ,  daer  een  man  in  't  vechten  werd  gevelt, 

Dat  daet'lick  in  de  ry  een  verfch  man  werdt  herftek. 
1  Oock  ftaet  de  wereld  foo ;  die  fchael  moet  even  drijven  -, 
Pas  foo  veel  fchcpfel  niew  verfchijnen  als  ontlijven ; 

Of  't  waer  een  le'ege  wer'ld ,  daer  in  wy  Borgers  zijn , 
Of  langh  waers'  overkropt ,  geborften  van  de  pijn. 

't  Left  (^datick  lijden  moet}  is 't  all-gemeene  lijden 
Van  's  Vaderlands  verderf.  Staen  die  bebloedde  tijden 
In  't  eewige  befchick  van  Gods  voorfienighcit : 
Moet  Holland  eens  niet  zijn,  of  Niet  zijn;  is'tgefeit 
By ,  diens  fien  feggen  is,  en  leggen  doen ,  en  heden 

En  morgen 'r  fel  fd  e  punt,  dat  Holland  weer  beftreden , 
Weer  overftreden  zy  ,  weer  werdde  foo  het  was , 

Doe  't  in  fijn  kolen  imoockt'  en  fmoorden  in  fijn'  ass  •, 
Moet  dat  rad  noch  eens  om ;  broeyt  Spagnen  noch  een'  toelegh 
VanThiende-penningh-dwangh,  en  leghthetmaerderoewegh 

Tot  dat  het  onvooriiens  fijn'  geeflelingh  hervatt' , 
En  drij  v'  ons  tot  den  keur  van  mutfaerd  en  van  Rad , 
Of  van  verfworen  trouw  en  van  verfaeckt  gevoelen  -y 

Sal  fich  dat  heete  bloed  noch  eens  op 't  onfe  koelen ; 

£God  zy  genadiger,  en  weer' den  droeven  dagh} 
Dan  is  mijn  will  geen  will  -,  en ,  als  heel  Holland  lagh , 

En  waer  't  niet  redelick  dat  Hofwijck  over  end  ftond  -, 
Van  nu  af  fchrab  ick  uyt  wat  in  mijn  Teftament  ftond : 

i  Ob&rvaoiUraietuminfciemcantium,  vidtbis  in  hoc  mundo  nihil  extinguí.  Sm.  «ƒ.3  s.  AIS 
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Als 't  Vaderland  vergaetzijn  mijn'  vo©r-forgen  uyt : 
't  Is  reden  dat  de  vracht  verfincke  met  de  fchuyt. 

Soo  zijn  't  vier  dreven  dan ,  en  altoos  weer  vier  dreven , 
Die  't  Bofch  verr  en  naer  by  fijn  prachtighft  aeniien  geven : 
Als  ick  foo  fpreken  magh ,  van  bijds  viermael  't  Voorbout, 
Van  verre  't  hooge  groen  van  't  Maft  en  Liefen  hout. 

Breda  vergeve  my ,  en  oock  den  Haegh ,  dit  roemen ; 

Hier  derv  ick  't  Eicken  loof  by  't  Linden  blad  wel  noemen  : 
Daer  fien  ick  niet  als  Maft,  enEick,  en  ElftenBerck: 

Tot  mijnent  't  felve  groen ,  en  even  't  felve  werck. 
Hier  buygh  ick  voor  Breda ;  mijn'  Maften  zijn  haer'  kind'ren : 
't  Heeft  Frederick  belieft  fijn  hout-gewafch  te  mind'ren , 
Om  't  mijne  te  verfien :  'tzrjn  JofFeren  van  't  Land , 
Mijns  Vaders  vaderland,  die  ick  heb  voortgeplant : 

'k  Segg  JofFeren ,  noch  eens :  'k  mochts' ed'le  wijfjes  noemen  > 
Bredaeïche  wijfjes,  jae;  maer  die  ick  derve  roemen 

Op  Hofwijck Haeghs  gemaeckt  te  hebben  en  Hof-wijs :■ 

Daer  warren  s'  ondereen  als  overgroeyend  rijs : 
Hier  ftaen  fy  zedighlick  en  proncken  daer  fy  ftonden , 

Does'  eerft  verhijlickten  aen  't  Sand-fchap  mijner  gronden : 
Daer  ftaen'sin  't  wild  gerucht  van  kinders  kind'ren  >  hier 
Als  maeghden ,  fonder  meit  of  kinderen  getier, 

'k  Laet  yeder  overflaen  welck  zijn  de  lieffte  gaften , 
Gevolghde  of  ongevolghd' :  ick  derf  't  niet  ondertaften , 
Men  krijght'er  fulck'en  fulck' ,  en  houdt  lich  wel  te  vre'en , 
Maer,  heeft  uwgaftgeen  fleep  van  aenhangh ,  foeckt'er geen; 

Dit  volckjen  heb  ick  t'huys  gehaelt ,  als  kaele  wichten, 
En  van  der  jeught  gefockt,  en  voor  my  leeren  fwichten. 

Neemt  dat  ickRhee  of  Hind  gerooft  hebb'  uyt  het  wald , 
En  in  mijn'  wildbaen  ruym  en  lienelick  geftallt. 
Soo  ben  ick  altoos  t'huys ,  en  altoos  by  de  dieren , 
Die  t'haerent  Menfch  noch  Beeft ,  maer  my  tot  mijnent  vieren. 
Neemt  dat  ick  uyt  Brafil  Tapouijers  hebb'  ontleent , 
En  blinde  Heidenen  met  Chriften  melckgefpeent : 

'tlsfwartvolck,  maer  dat  fwart  is  veil-diep,  en  van  binnen 
Maeckickfe mijns gelijck}  dienftbaer,  in blancke finnen: 

Soo  pallen  's  op  't  gemack  van  diefe  voedt  en  houdt. 
Soo  doen  mijn'  Bruyntjcns  oock ,  mijn'  Wijfjens  uy  t  het  woud : 

Rr  3  Befiec 
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Befiet  hoe  vriendelick  fy  my  ftaenen  beluymen  : 

Alsfeidenfy,  Lands-heer,  geniet  ons' groene  pluymen  : 
Is  't  heet,  wy  keeren  u '  't  befwaeren  van  den  dagh  j 
is  't  koud  j  wy  decken  u  voor  al  dat  nijpen  raagh , 
En onfe  dienftbaerheit  hanght aen  geen' Jaer-getijden  j 
Daer  dient'er  by  de  Maend ;  wy  konnen  doen  en  lijden 
Het  rond  jaer  uyt  en  in  meteenerley  gelaet , 

Wat  Eicken ,  't  ftercke  blad ,  nauw  's  Somers  uyt  en  ftaet } 
Ja ,  defe  trouw  munt  uyt ,  en  fpant  haer'  fierfte  krachten 
In  't  felfte  van  de  locht ,  in  't  langhfte  van  de  nachten : 
Maeckt  ftaet  op  vrienden ,  die  op  voorfpoed  niet  en  gaen , 

Maer  in  den  tegenfpoed  als  kop're  mueren  ftaen. 
s.s.        Twee  troppen  teil  ick  hier  die  fulcken  taele  fpreken , 

En  kruys-weeghs  over  een  mijn  Bofch  in  vieren  breken. 
Soomoftdedeelinghzijn  ;  dat  weet  de  minfte  Koek, 
En  all  datoyt  ontfagh  eens  Hovemeefters  ftock. 

Twee  fchot'len  eener  zopp  op  eene  zy  te  fchicken  ! 
Daer  ibud'  een  fwanger  Vrouw ,  jae  bergen  ,   van  verfchric- ken : 

Ten  minftenilaetheteen  den  hongersluft  ter  neer  : 

Soo  fier  is  't  keel-gat  feit",  foö  fpeelt  het  oock  den  Heer : Ick  fwijgh  van  andere ,  die  oock  haer  weetjen  weten , 
En  houden  haer  gebruyek  foo  koftelick  als  eten. 

'k  Hebb  dan  op 't  Kruys  gepaft ,  gelijck  't  de  dis-könft  noemt : 
En  vraeght  ghy  of  ick  's  my  met  reden  hebb  beroemt  ? 
Lett  op  den  overhoeck  >  ghy  vindt  hem  naer  den  regel 
In  evenredigheit  foo  vierkant  als  een  tegel  : 

T.    Dat  doet  een  Eicken  block ,  verftaet  een  perek  van  groen , 
Daer  EickjensNutt,  Vermaeck en Heerlickheit  voldoen ; 
Hegh-hourje  rechten  kromm ,  dat  om  de  feven  jaeren 

Sijn'  Meefter  leert  hoefoet  genieten  is ,  en  fpaeren , 
(Elckin  de  middel maet  en  ten  befetten  tijd} 
Hoe  goed  een  kleedfel  is  dat  dient  en  niet  en  üijt , 
Dat,  zijnde,  warm  en  koel,  nietzijnde,  warm  kan  maken. 
Soo  doen  mijn  Eicken tjens ;  Ick  laetdenHonds-dagh  blaken 

Op  't  fteilfte  van  den  Noen ;  Ick  laet  het  Noorder  guer 
Sijn'  fcherpfte  buijen  toe ,  mijn  groene  dack  en  muer Belett 

I  Ti£*';©-  -f  i,«:-2£!.   Matth.  lo.  12. 



H    O    F    W    Y    C    K.  31^ 

Belett  my  wederzijds  hetfweeten  en  het  beven  : 

1  En  in  de  leckerny  van  dit  ftaegh-ftervend  leven 
Hebb  ick  altoos  getelt  het  dobbele  geniet 

Van  y  et  verheu  gelicks  op  't  kantjen  van  't  verdriet ; 

Op  't  kantjen ,  {onder  fchroom  -,  ibo  dat  vaft  and're  fmaken 
Het  gene  my  genaeckt ,  en  niet  en  kan  geraken. 

't  Zy  goed  of  quaede  iinn ,  ick  voel  mijn'  voodpoed  bet , 
Als  yemands  tegenfpoed  daer  nevens  werdt  gefett. 
1  Ick fcheppe  geen  vermaeck  in  mijnes  naeften  lijden  : 

Maer ,  als  hy  't  lijden  moet,  ibo  kan  ick  my  verblijden 
In  dat  ick  't  niet  en  lij.  Geeft  my  een  blockje  land , 
Een  Eiland  als  een'  vuyft  ,  bezeet  van  allen  kant, 
Bezeet  van  fulcken  diep ,  dat  op  het  minfte  blaeièn , 

Sijn'  holle  baeren  ilouwt  gelijck  de  groóte dwaeièn, 
Die  met  bergh  over  bergh  ten  Hemel  wilden  gaen, 
En  grijpen  naer  de  Sonn  en  treden  op  de  Maen ; 
Geeft  my  dat  Eyland  rijck  van  Beemden  en  van  Koren , 
Geeft  my  een  huys  daer  in  om  weelde  te  bekoren , 
Geeft  my  Bofch  om  dat  Huys ,  en  langhs  mijn  fteile  ftrand 
Of  opgeworpen  Hout ,  of  uyt  de  konilgeplantt ; 

Siet  my  daer  wandelen  vry  van  den  brand  van  't  Zuyen , 
Van  Ooft  en  Wefter  vlaegh  en  van  de  Noorder  buyen ; 

Siet  my  daer  forgeloos  van  d'een  en  d'ander  hoeck 
Vertreden  mijn  gepeins ,  of  oock  een  beter  Boeck , 

Een  wijfer  mans  gepeins ,  terwijl  een'  vloot  van  Zeilen , Die  ftorm  en  holle  Zee  den  anderen  toe  keilen , 

Gedreight  werdt  gangh  voor  gangh  met 's  levens  leften  krack 
Op  mijner  Stranden  klipp*.  denckt of  ickmijngemack 
3  Affteken  fie  als't  witt  by  't  fwart  van  die  elende ; 
Denckt  of  ick  my  rondom  ,  als  in  mijn' rooien,  wende; 
Terwijl  datarme  volck  de  handen  van  't  gefchrobb 
Van  touw  en  takel  zeer  ten  duy  ft'ren  hemel  op 
Metkromrae  knijen  ftreckt :  4  denckt  of  't  mijn'  luit  verdubbelt 
Dat  ick  foo  veiligh  litt ,  en  mijns  gelijck  ibo  tobbelt , 

Soo 

1  Ti  tstv  %*>i/ji  /««fo»  ¿fitéBtfliiitlii  Ti  yii  Stí  \a£.  i  3  Suave  inari  ¡n   magno  ,    tmbantibus  aiquora  vernis-,. 

*ï*fè'  -us»  9ï>?  ̂ rc/jtfiï  u.xa<ra¡  "ItyjiJbs  fijftsr*   fcivi.   Sopb.l  E  terra  magnum  ahermsipecitareraboi-em.  Luct.  Hè.  z. *(.  Siet.  Cura:  eft  lúa  cuique  voluntas : 
2  Non quia  vesari  quecquam  eit  jncunda  voluptas  ,  Hic  quoque  nb  alterius  grata  riulore  venit.  0  vid. 
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Soo  dobbelt  om  fijn  lijf.  Soo  gaet  het  allerweeghs, 
Hoe  dichter  onluft  is  by  welluft ,  hoe  meer  deeghs. 

En  foo  doet  Vrouw  Natuer ,  in  vele  van  haer'  wercken , 

Het  wederftrijdige  door  't  ftrijdige  verftercken : 
Soo  werdt  de  kelder  warm  als  't  ys  in  't  water  leit , 
Soo  werdt  de  kelder  kout  als  't  Somer-yeld  verheidt : 

Soo  fitt  ick  in  mijn'  kluys  van  Eicken ,  in  mijn  kluysje, 
In  mijn'  gevonden  hoeck,  mijn  ongevonden  huysje; 
Hoe 't  buyten  banger  brandt,  hoe  koeler  en  minbangh, 
Hoe 't  buy  ten  wilder  waeyt,  hoelouwer,  indendrangh 
Van  blaertjens  die  ick  hoor  rondom  my  henen  ruyfchen , 

Maer  als  de  baeren  doen  die  op  mijn'  klippen  baiy  fchen , 
En  doen  my  minder  leed  dan  of  fy  't  niet  en  de'en , 

1  Om  dat  ick  ongemack  verneem ,  en  lijde's  geen. 
Watfcheelt  hetof  my  dit  een  Bosjen  of  een  Bossdoet? 

Wie  leeft  van  overfchot  ?  de  weide  die  den  Oss  voedt 

Is  voor  hem  all'  de  werMd,  en  hondert  mergen  gras 
En  doet  hem  niet  meer  nuts  dan  of 't 'er  niet  en  wasj 
En  duy  fend  roeden  houts  en  ibu  my  niet  meer  ftrecken , 
Dan  minder ,  die  my  hier  verluftigen  en  decken. 
Koft  yeder  dat  verftaen ,  wat  waer  de  gierigheit 

In  haer  holl  kaeck-gebeent  een  fchoon  gebit  geleit  ? 

Noch  werdt  mijn'  kleinigheit  geboett  met  ander  voordeel : 
De  menfch  is  altoos  menfch ;  neemt  rijp  en  onrijp  oordeel > 
Neemtlïnnen  oudof  jongh;  foo menigh  als  wy  zijn, 

2  Veranderen  geeft  vreughd ,  en  niet  verand'ren  pijn. 
Dievreughd  is  in-mijn'  macht,  diepijne  kan  ick  fchouwen , 

Soo  haeft  mijn'  keure  my  will  fchijnen  te  berouwen ; 
1  Gelijckdeiïeckemann  het eeneBedd verveelt, 

Tot  dat  hy  't  ander  proeft ,  en  dat  het  niet  en  fcheelt 
Van  't  eerite  fijn  gemack.  foo  ruyl  ick  Berck  voor  Eicken , 
En  Elft  voor  Bercken-bofch.  Bey  kan  ick  foo  bereicken , 
Dat  dit  vooronder,  dat  vooropper-kleed  verftreckt , 

Dar  gen'  als  mantel ,  dit  alsBroeck  en  Wambas  deckt. 
De  Bereken  ftaen  om  my  als  Toortfen  ,  dieinKercken 
Niet  half  foo  dienftigh  ftaen  en  druypen  op  de  Sercken  ; 

Blanck- 
i  M<a  (Ine  parte  pericli.  Lucr.z.  ;  quodam  dolóte  deleftant:  utverfarelë,  5c  murare  nondura 
i  Dulcís  mixtura  bonoium.  Ccrn.  Galt.  E.  1.  feffum  latus  >    Sc  alio  atque  alio  poGtu  vcntilaii.   Sin.  it 
5  Suntenimcjua:cUni  ,  cjus  corpus  cjuoquc  noftrum  cum  ,  Tmjij. 
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Blanck-ftammigh  is  de  Boom ,  gelijck  't  wafch  van  de  Bije , 
Sijn  maker,  werdtonthaeltj  noch  is  't  veel  dat  ick  't  fie, 
Soo  duy  fter  is  't  in  't  groen ,  ibo  groen  is  't  in  den  duy  fter  j 
Denduyfter,  daer  ontrent  de flickerighfte  luyfter 

Van  Wolle-wevery ,  die t'huys  mijn' mueren  deckt , 
Nau  voor  een'  fchaduwe  van  fomer-groente  ilreckt. 
Wat  magh  de  ibttekonft  haer  felven  onderwinden  ? 

Haer  uy  tterlte  geweld  is  qualick  werek  van  blinden , 

By'tminiteBercken-blad,  den  minden  Elfen-tack, 
1  Mijn'  muer-tapijten  hier ,  mijn'  fold'ringh  en  mijn  dack. 

In  defe  wonderen  bergh  ick  de  foetigheden 

Van  mijn'  gein  oepten  tijd:  hier  fpreeck  ick1  met  de  Reden , 
Metmy,  metd'eenigheit,  met  vrienden  verr  van  my, 
Met  eewen  ,  goed  of  quaed  ,  te  komen ,  of  verby. 

Maer  't  is  altoos  geen  ernft :  ick  hoord'er  oock  wel  fpreken  -t 
Soo  fich  een  vriend  met  my  in  't  groene  komt  verfteken , 
En  op  de  praete-banck ,  van  zoden  daer  geplant , 
Sijn  uertjens  wagen  will  en  helpenfe  van  kant. 

Neemt  een'  gelijckeniss  tot  keers-licht  van  mijn'  reden : 
De  Peerel-viflcher  duyekt  tot  dat  hy  ganfeh  beneden 

Den  bodem  van  de  Kuy p  die  't  zilte  Zee-natt  houdt , 
Geluckelick  betreedt  en  als  fijn'  acker  bouwt : 
Daer  taiï  en  grabbelt  hy  naer  Oefters ,  die  haer'  ièhaelen , 
En  daer  fy  groot  af  gaen ,  fijns  lijfs  gevaer  betaelen : 

Maer  't  is  niet  altoos  prijs  in  fulcken  Lotery : 
De  Nieten  zijn  te  veel :  noch  is  de  Viiïcher  bly } 

Als  baet  by  lallen  komt,  en  d'een  den  ander'  dragen. 
Die  in  mijn'  groene  Meer  met  my  den  brand  der  dagen , 
0£  boofer  weer  ontfitt  >  is  hier  als  op  den  grond 

Van  een'  ontftelde  Zee ,  de  baeren ,  boven  rond , 

Gaen  als  't  den  wind  behaeght ;  beneden  is  't  ftill  water  j 
Daer  foeck  ick  peerelen ,  ick  en  mijn  mede-praeter  j 
Maer  beter  peerelen  dan  daer  den  Indiacn 

Sijn'  adem  om  verkracht,  en  hanghts'  ons  Vrouw- volck  aen  j 
Die  kraelen  zijn  maer  kalck :  by  d'onfe  niet  te  tellen } 
By  d'onfe  maer  Ayuyn  van  fchilferende  fchellen , Ss  By 

I   íVí  2e>.c/üú¿<Jci»'nirar.  Mitth.  6.  1». 

i  Ce.niiiudius  nihil  e;t  ,  quam  fempei cum  fapientia  loqui.  rimn. 



322  VI.       B   Ó   Ê    C    K. 

By  d'onfe  maer  Schotfch  goed.  Ons'  peerelen  zijn  puyck 
Van  Deughd  of  Weren fchapp ,  bey  dingen  van  gebruyek: 
Die  foecken  wy  in  't  ftill ,  in  't  groen  diep  mijner  baeren , 
Mijn'  Zee  van  bladeren ,  die  wy  wel  hooren  baeren 
En  ruyfchen  over  ons  >  maer  die  ons  niet  en  deert. 
Daer  viiTchen  wy  fomtijds  yet  dat  ons  fticht  of  leert : 
Daer  mifchen  wy  fomtijds  dat  ftichten  kan  of  leeren } 

;  *  Gedachten  gaen  als  wind ,  en  buytelen  en  keeren , 
En  fpringen  Ooft  uyt  Weft,  eer  dat  hy  't  weet  die  denckt , 
Eer  dat  hy  mee  een  oogh  of  met  een  oogh-fcheel  wenckt : 

2  Soo  flipt  men  lichtelick  van  goed'  in  flechter  finnen  i 
Die  dan  uyt  d'eene  Webb  een'  andere  veripinnen ; 
En  warren  in  een'  knoop  van  foete  voddery , 
Dat  's  dan  een  mis-flagh  van  verloren  Viflchery , 
Een'  Schotfche  Peerei ,  of  een'  Oefter-fchelp die  holl  is : 
Soo  komt  het  dat  de  menfeh  ftracks  zedigh  en  ftracks  doll  is  : 

jae ,  neemt  van  't  ftadighfte ;  't  fchijnt  levend  Vleefch  en  Bloed , 
En  all'  de  menfchlickheit  beweeght  by  Ebb  en  Vloed  : 
Ernft  will  getempert zijn ,  Jock  wild'er onder wefen : 
lek  hebb  het  foo  geilen ,  ick  hebb  het  foo  gelefen  •, 

Wy  zijn  geen'  Engelen  :  De  Reden  doet  haer  beft, 
Maer 't  wifpeltu rebosen  komt  niet  als  op'tleft.    , 

'k  Will  uyt  mijn'  Bofsjens  niet ;  daer  is  noch  wat  te  hooren : 
Is 't  mogelick  voorby  ,  hettuyt  noch  in  mijn'Ooren. 
'k  Sprceck  van  geen'  Nachtegael ;  die  heeft'er  oock  fijn  neft, 
En  maeckt'er  meer  gefchals  dan  all'  de  vlugge  reft : 
'k  Spreeck  van  gevogelte  met  koftelicker  veeren , 
Veel  aerdigergebeckt,  en  in  veel  langer  kleeren. 

Voor  allen  noem  ick  een'  Uíricia  voor  all , 
Ons'Swaen,  of  ons'Swaenin,  of  hoemens'  heeten  fai. 
Die  hebb  ick  hier  gehoort ,  die  duiickt  my  noch  te  hooren , 
Die  hebb  ick  hier  gefien  de  Nachtegaelen  ftooren , 
Gelijck  de  Morgenftond  de  fierfte  Sterren  ftoort , 
En  houdt  alleen  het  Veld ,  en  vleidt  fich  met  die  moord, 

En  pronckt  met  dat  gefagh.  Aenfienlickfte  der  Vrouwen , 

Aenhoorlickfte  daer  toe ;  ick  hebb  't  foo  wel  onthou  wen , Wat 

i    Ta><5tt  tst ,  ;ty  ;tw>toc  jS  tf's'/^.  Tlinlti  af.  Li'trt.  Ui.  I.  j       1  DifFicillimum  eft  ibbriam  invenirc  menttm  ,  ie  <]UI  flri» 
Animo  nihil  non  codem  i¡no  inteudil  moinemo  femum  efl,  I  jugitci  intenta  lïtobjcihs.  Hax.Ty.dijf,  i. 
ijiigubui  \  eiccioti.  i».  i.  <U  Btatf.  I 
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Wat  dat  ghy  fchoon  gefchalsgemaeckt  hebt  in  dit  groen , 
In  dit  ftill-wilde  louw ,  dat  ick  't  u  noch  hoor  doen , 
Noch  voor  de  waerheit  houw,  dat  van  mijn'  befte  boomcn 
De  befte  naer  uw'  keel  mijn  Bofch  in  zijn  gekomen , 
Noch  voor  mirakel  houw ,  hoe  't  mog'lick  isgeweeft , 
Dat  daer  gelegert  hebb'  foo  veelerhande  Beeft 

Alsghy  d'erhebtgelockt>  waer  d'Olijfantenftonden, Waer  Dromedarifen  en  Kerneis  ruy  mte  vonden , 

Waer  d'Efel  en  de  Bock ,  het  Vereken  en  den  U  yh 
Want,  lieghickvanhaer'  komft  foo  valt  d'hyftoryvuyl, 
Die  haer'  komft  van  eertijds  op 't  fpel  der  Grieckfche  veelen 
De  wereld  heeft  verthoont  met  min  gewelds  van  keelen. 

Maer  ick  verdien  geloof  van  't  Vereken  en  den  Bock , 
Van  d'Efel  en  den  U  yl ;  die  uw  gefangh  betrock ; 
Daer  hebb  ick  menighmaelgetuygh  af  moeten  weien , 

En  fchrick'er  nu  noch  voor,  en  voel  mijn  haergerefen, 
Als  't  my  te  voren  komt ,  't  onlijdelick  gehoor 
1  Van  Beeftcn  Menfch-gelijck ,  dat's  Efels  fonder  oor. 
Sy  ftaen  my  in  den  wegh ,  fy  wegen  my  op  't  herte , 
En ,  zijn  fy  onvernoeght,  dry  vierendeel  der  fmerte 

Gevoel  ick  ruym  enfuer :  fy  wenfehen  fich  't  gat  uyt, 
Ick  wenfeh  haer  daer  geen'  tangh  gekent  werdt  uyt  een'  Luy  t : Men  wenfehthaerin  de  Heil,  maer  ick  en  ben  foo  feil  niet  j 
Daer  is  een  ander  Heil ,  of  die  wat  naer  de  Heil  fiet , 
De  boven  aerdfche  Heil ,  de  Heil  van  misverftand , 

Van  Kercken-fcheuringen ,  vantwiftin  Stadten  Land, 
Van  onminn  tuflehen  Bloed  en  Swagerfchap  om  erf-quaed , 
(Dat  heden  erfgoed  heet}  >  en  all  dat  op  den  kerf  ftaet 
Van tweefpalts vuyl  bedrijf:  daer voegenfe  wel by , 

En  't  febeel  is  wel  gedeelt  >  Sy  vrolick ,  en  ick  bly : 
Nu  is'tgefelfchap  goed ,  wy  fonder  haer  gebleven, 
Sy  fonder  ons  gegaen  in  't  foetfte  van  haer  leven , 
In  't  eewigh  mis-geluyd  van  tweeklancks  wreede  fnaer. 
't  Is  onbezeffelick ,  'tisgrouwelick,  maer  waer, 
Daer  zijns'aen  't  hooghfte  lot  van  haer'  bevallickheden : 
En ,  als  men  't  overflaet ,  het  heeft  de  felve  reden , 
Goed  mengelmoes  van fmaeck,  vanreuck,  vanVerw,  van  toon, 

Dat  is  het  uy  terfte  van  menfchen-mog'lick  fchoon Ss  2  Tc 

i  0*eia '3  ui  imbrtt,  Zfjc,  «lii'£oraq  Éoxi nng('<A{  ¡ucito.  Tini.  P)th.  td.  i . 
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Te  fchouwen  met  een'  haet  die  niet  en  is  om  ibenen. 
Watfeghtghy  *#*  dievan'thoofdttotde  fchoenen 

Verftant  en  reden  zij  t,  die ickfoo  veel  betrouw, 
Datickj  watumishaeght,  voor  onbevallick  houw ; 
Dat  ick  toon  toons  genoot ,  en  fnaer  op  fnaer geipannen 

Mijn  oor  betrecken  laet  om  datfe'tuw  vermannen ; 
Wat  feght  ghy  van  den  aerd  van  menfchen  die  noch  ihaer , 
Noch  keel-werck  meer  en  fmaeckt  dan  of  het  houts-kool  waer  ■> 

Wat  feght  ghy  van  uw'  Luyt ,  uw'  Boogh  en  uw'  dauwieren , 
Die  uw'  thien  vingeren  foo  weten  te  beftieren , 
Dat ,  waer  ick  meefter  van  thien  finnen  tot  de  vijf, 
Sy  roerden  in  my  om  het  mergh  van  Ziel  en  lijf } 

Is  't  walgelick  gerecht ,  is  't  voedfel  om  vermuylen  ? 
Ghy  fchrickt  van  eigen  lof  met  eigen  lof  te  vuylen : 

Ghy  weet  het,  maer  uw'deughdwaerondeughden  wat  meer 
Soo  fy  maer  fcheen  den  prijs  te  weten  van  haer'  eer. 
Weet  ghy  't  dan  ongefeght ;  Ick  weet  het  en  wil  't  feggen : 
De  reden  moet  hun  felfs  dwers  in  den  wege  leggen , 

Die  d'e  ven  reden  heit  van  toonen ,  uw'  of  mijn' , 
Of  fchuppen  met  vermaeck ,  of  herbergen  met  pijn. 
Want  (tiiflchen  ons  alleen}  wat  fchroom  ick  goed  te  vinden 
Dat  u  bevallen  kan  ?  ick  ben  niet  van  de  blinden 

Die 't  niet  en  zijn  als  t'huys:  maer,  nughy 't  feght,  is 't  waer, 
Daeris,  tenminften,  wat  verdraeg'licks  in  mijn'ihaerj 
En  d'een  nakomelingh  of  d'ander  fal  'tgeílanden  j 
Somwijlen  heb  ick  yetsgebaertuyt  hoofd  of  handen , 

Dat  tegens  d'opfpraeck  moght :  en  daer weet  Sion  van , 
En  dien  ick  't  heiligh  lied  heb  na  gebootft,  Godsmann , 
De  mann  na  's  Heeren  hert  •,  en  ,  die  wat  nau  kan  keuren , 
Sal  mog'lick  oordeelen  ,  datfulckcn  ilagh  van  neuren, 
Op  fulcke  woorden  paft ;  En  ,  als  ick  't  feggen  moght , 
Dat  geen  bevallicker  geweld  en  is  bedocht 

Om'tftercken'tlieffclickvan'sKoninghs  diep  bewegen 
Ten  naeilen  by  te  gaen  en  billick  nae  te  plegen. 

Nu  will  ick  uy t  het  Bofch ;  Het  ftinckt'er  naer  mijn'  mond , 
En  die  naer  eigen  roem ,  die  noyt  mond  wel  en  itond. 

Maer  feggen  blijft  gefeght ;  Of 't  Waerheit  is ,  of  logen , 
Of  'tWittis,  of  geen  Doel,  die  pijl  is  afgevl  ogen. 

Hey- 



H  o  f  w  r  c  k.  327 

Hey  !  daer  ick  pijlen  noem  en  magh  ick  noch  niet  wegh  : 
'k  Heb  noch  meer  wederwereks  ten  Noorden  van  den  wegh. 
Gebueren  in  't  Zuyd-weft ,  beleefde  Mann  en  Vrouwen , 
Leen-volger  van  den  naem  die  niet  en  fal  verouwen , 
Soo  langh  daer  Hoonaerts  zijn  van  ondeughd ,  die  den  lof 
U ws  Vaders  machtigh  zijn  te  fcheiden  uyt  fijn  ftof : 
Gebuer  en  foet  gefinn  ,  weeft  doenders  en  weeft  tuygen ; 
Brenght  Pijl  en  Koker  toe,  laet  Spaenfche  Bogen  buygen , 

En  beter'  Engelfche  dan  daer  men  heden  fiet Dat  Vader  mé  na  Soon  en  Soon  na  Vader  fchiet : 

Ons  luft  geen  Menfchen-vleefch  te  priemen  of  te  icheuren : 

Ick  wacht  u  voor  een'  Doel ,  dien  't  beter  kan  gebeuren 
Dan  Heiligh  Baftiaen ,  te  lijden  fonder  pijn , 
Als  wij  fe  lien ,  gequetften  niet  geraeckt  te  zijn, 

Veel'  fcheuten  uyt  te  ftaen ,  en  willenfe  niet  voelen : 
Mijn  Doelisalseen  Bergh,  mijn  Bergh  is  als  dry  Doelen,  r. 

Of  een'  de  hand  verfaeckt' ,  of  mogelick  de  Boogh , 
Of  een'  een  tamme  Pijl  gelijck  een'  Wild'  ontvloogh , 
Daer  's  borge  voor  de  fchand  >  't  is  hier  meer  konft  te  miflen , 
Dan  elders  op  't  vierkant  van  fes  voetdoels  te  giiTen  -, 
't  Is  altoos ,  Penn  of  Lapp ,  of  Witt ,  of  emmers ,  Bergh. 
Denckt  dat  men  u  wat  gelds  in  blinde  lotingh  vergh' : 
Al  treckt  ghy  veeltijds  mis,  't  is  trooftelick  om  hooren , 
Dat  die  het  fijne  miftnietallen  heeft  verloren ; 

Een  doosjen  is  een  Niet ,  een  Spiegeltjen ,  een'  Spell , 
Maer,  als 't  maer  Wat  en  is,  al  is 't  geen  Wat,  't  is  wel. 
Godfelver  neemt  hetfoo :  wy  micken  op  fijn'  Wetten , 
En  treffen  nu  en  dan :  maer,  met  het  minft  verfetten , 

Wild  zij  n  de  fchoten ,  wild ,  en  wijt  van  't  Heiligh  witt : 
Maer  hy ,  die voll  Gerechts en  voll  Medoogens fitt, 
Hooft-richter  van  fijn  menfch,fijn  fchepfekduy  dt  den  mis-fchoot 
Van  een  welmecnend  hert ,  als  of  het  wel  en  wis  fchoot. 

1  Hoe  komt  de  menfeh  lbo  wijs ,  of  liever ,  hoe  ibo  geck, 
Hoe  fpant  hy  fulcken  oogh ,  foo  vinnigh ,  in  't  gebreck 
Van  fijns  gelijcken  vat :  l  will  die  geen'  mis-flagh  dulden , 
Diedag'licksfeggen  moet,  vergeeftonsonfefchulden? 

Ss  3  'tfs 
i  Detilleveniamfacilècui  venüeftopus. Sm  Cht.  Faciet  z  Veniam  erEoalienispeccatisdetruj ,  ut noftris  irr.petr». 

Bosmoderaüoresrerpeftunoftri.ficonfuluerirousnosinumqiiid  mus;  temittarous,  ut  vicülun  oobis  icniitti  poítul«muí> 

icipfiulecommifunus  .'uur.;^ui¿  ñccuaviir.us :  £{«,i.  a{*  l>.    G.-.t.  K<x.,cr.jj, 
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1  't  Is  wonder  i  een  blind  mann ,  die  ftadigh  valt  of  dwaelr , 
Is  d'eérftc  die  fijn'  Broer,  fijn' blinden  Broer,  behaelt. 

Is  't  fpeeltjeh  op  fijn  hooghft ,  en  zijn  wy  moe  gefchoten  ? 
O  neen »  't  is  op  fijn  laeghft :  mijn'  lieve  Schutt- genoten , 
Siet  fteiler  in  de. locht  j  vvy  hebben  fchooner  werck. 

Daer  ftaet'er  een  in  fpijt  van  't  haentje  van  de  Kerck , 
Ten  einde  van  een'  ftengh  en  drilt  als  of  hy  leefde , 
En  fijn  gevaer  verftond,  en  voor  ons'  pijlen  beefde: 
Hy  fchreewde ,  waer  hy  niet  een  Papegaey  van  hout, 

En  waer  veel  liever  in  een'  warme  koy  gekrouwt , 
Dan  dus  van  onderen  gepeutert  in  fijn'  veeren : 
Hem  moeten  wy  te  lij t ,  die'tnietenkan,  magh'tleerenj 
De  Kempen  konnen  *t  wel ,  en  all'  de  Meyery  -, 
Ten  miniten  is  hetgeen'  verboden  weyery : 
De  Wett  feght ,  veer  met  veer  •,  wy  nemen  't  niet  foo  teertjens , 
Hetkomtten  naeftenby,  't  is  hout  met  hout,  enveertjens. 

Daerlighthy:  wat  een' vreughd  !  wat  kan  daer  regen  op  ? 
Daer 's  een  onnofel  beeft  gerefen  tot  den  topp , 
En  uyt  den  topp  gelicht:  Zijn 't  niet  ons'  oude  perten  ? 
1  't  Hoogh  doet  ons  feer  in  't  oogh :  (tracks  trecken  wy  't  ter  herten, 
En  wenfchen  't naer  om  laegh :  rijft  yemant  in geluck 
Van  eeren  ?  halfen  werck  •,  't  is  yeder  een  fijn  ftuck, 
Ten  minften  met  fenijn  van  nijdige  gedachten 

Te  fchieten  naer  fijn'  vlagg ,  en  op  fijn'  vall  te  wachten  > 
3  Als  of  't  ons  beter  gingh  in  yemands  minder  wel : 
En ,  als  men  't  feggen  raagh ,  daer  fpringht'er  uyt  haer  veil 
Van  vreughden ,  als  een  valt  die  haer ,  wat  hoogh  verheven  , 

Een'  nijd-blein  in  haer  oogh  onfchuldigh  hebb'  gegeven  : 
En  laet  ons  op  den  wegh  fien  ftruyck'len  by  gevall 
Die  't  niet  verdient  en  heeft ,  wy  lacchen  om  den  vall. 
Hoe  d'ongerechtigheit  haer  felfs  weet  te  bekeuren  ! 
Wy  grimmen  om  dien  lacch ,  als  't  ons  komt  te  gebeuren. 

Bekeur  ick  dan  't  gelacch  van  onfe  wilde  vreughd  •, 
Van  ons  getuymelt  beeft?  oneen,  ick  prijs  de  deughd 

t   Aliena  viti»  in  oculis  habsmus ,   a  tergo  noftra  funt. Sm.  deTr. 

Ditm.iib.  38.  Summa  petit  livor .  Oviit.  it  Rem.  Invidia , 
ceiWuImine,  fumma  vaporant ,  Plcrumquefcqunc  fuutaliis 
magis  edita  cumquc  LMtr.lib.%.  Afliduaeminentis  fortuna; 

"-'Ji:esinvidiacit,  altiflimjfque  adhuct    Patere,    Inta&ain- 

Des 

vidumeniafunt ,  ad  ftininia,  ferme  tendit-  ¿'t/.  4J*.     Ö  4>lvs* 

O-J  ̂ Jrov-$^6v^t  aM'i^I  op)"  TIC  ̂ xaiiTXffStQPi  nw  ¿b*7v^si'7öf. 
Tojyb.  Ü6.  9  ris^Xci  t¡C  c¿tv%Ííji  tïi?  yihut  cuÁ,dJtxnynn  > 

X(X?¿c3<íP£5¿T?«ín  pZtvxtn.   Ifacr  ad  Dim. 
3   Aliews  deleitan  malis  volupras  inhumana  fft.  Stn-  4$ Tran  . 
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Des  Schutters  dien  fijn  pijl,  fijn' pees,  fijnboogh,  fijn'oogen, 
Sijn'  taeye  zenuwen  voor  die  reis  niet  bedrogen. 
Meer  fal  ick  't  prijfen ,  meer,  als  't  noch  en  noch  een'  mael } 
En  noch  een'  mael  gefchiet :  nu  hangh  ick  't  in  de  fchael , 
Of  't  heele  konftof  half,  of  't  half  geluckof  heel  is. 
■  Ick  taft  aen  deCe  ftropp ,  om  dat  't  mijn'  eigen  keel  is, 
Die  ïck'er  mé  benauw }  wie  ghy  my  kent  of  niet, 
Miftrouwt  het  weinige  dat  m'  aen  my  hoort  of  fiet : 
'k  Hebb  wel  een  Papegaey  een'  vleugel  af  gefchoren 
Met  een  bevallick  woord :  (of  fulcken  flagh  van  ooren 

Vernam  het  dien 't  beviel.)  och  armen!  maer'tismiss, 
Soo  't  my  te  voller  eer  oy  t  toegerekent  is : 
't  Geval  heeft  mé  gedaen ;  En  die  't  my  noch  eens  verghde, 
En  noch  eens,  en  noch  eens,  fouw  iien  hoe  ick  my  berghde  , 

En  in  mijn  felven  doock ,  daer  't  holl  is ;  als  een  vat 
Dat  van  een  klopjen  bomt ,  en  laedt  noch  droogh  noch  natt. 

't  En  is  geen  achterklapp  •,  ick  fegg  't  voor  Son  en  Sterren  > 
Wanneer  ick  in'tgedoen  dermenfchen  kom  te  werrcn , 
1  'k  Sie  meenigh  averechts  voor-oordeel  op  het  pad : 
'k  Sie  groot  geluck  betracht ,  en  even  op  gevatt , 
Of  't  groóte  wijsheic  waer  ¡  'k  fie  uytkomfte  van  faken , 
Of  's  uyt  den  Hemel  viel  en  ftortte  door  de  daken  : 
'k  Sie  de  geluckige,  daer  't  foo  op  folder  lceckt , 
Voor  d'allerkloeckile  gaen ,  daer  niet  aen  en  gebreeckt : 
En  God  weet  hoe  't  'er  ftaet ,  en  of  fy  niet  en  dachten , 
Sy  waren  aen  de  Caep  als  fy  't  voor  Java  brachten. 

Wel  toch!  rot  Java  toe?  eyfiet,  hoevlieghtdewind 
Van  menfchen-mijmeringh ,  hoe  vind  ick  my  verfint ! 
Ick  maeck  den  wijfen  mann ,  den  Do£lor  en  den  Leeraer , 

OudSchoolkint,  maer  och  Heer,  in  't  voorfte  van  mijn  leer-jaer: 
Ick  fie  fuer  buy  tens  tijds :  't  is  aengenaem  en  fraey : 
'k  Stoof  foute  faucen  tot  een  houte  Papegaey. 

Nu,  Buervolck,  voordemoeytvand'onluft  ,  weeft  tevreden 
Een  treed  jen  min  of  meer  mijn  Bergh-werckop  te  treden : 

Ghy  zijt  in  't  vlack  voldaen ,  de  niewigheit  van  't  hoogh 
Sal  uw' vermoeyden  voet  ontmoeyendooruwoogh. Mijn 

i  Qaod  homines  de  aliis  libentiííiine  6ciunt>  deteapud  \iñ  mtii^'ó^  ™~!^ÍT%fti£iZx>.ivjji¡\ii-%iTj.[jLÍ¡zG¿>}i¡br  $,- 
tc  male  exiftima    Sin,  tf>  (&.  \>,¡cnüyS)pavriii.Pr<icep  Vand.  Hocplefutrqucfacimus,utcoiifi- 

i  \\<»\:t  i¿M  -mi;  i*  jsS!¡;iíii^HpSjtu'Tif,<foía»,ÓTi'íiiTOX«5  lia  evenlis  pondercnius ;  Stcui  bene  quid  proceflèrit  ,  niultum 

*jjifj' ¡-^j:t-n,¿jC>¡>.iaf  ¡¿¿i.  Dtnn.iajfj.^j,    1cü¡  jj  í¿  -riyjut  'i  ¡Uum  ptovidifle,  cuifecus ,  nihil  ¡calille  dicamus.  Cit.^ri/^i. 
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Mijn ,  noem  ick't  fonder  roem ,  of  met  roem ,  een  van  beiden  5 
Sijn'afkomft  is  bekent  en  van  my  niettefcheiden, 
^Sijn'  opkomft  feid'  ick  beft}  ten  kortften  uytgeieit , 
't  En  is  geen  Bcrgh  van  weeld' ,  maer  van  Barmhertigheit : 
Erbarmt  u  van  't  verhael :  Ick  moft  barmhertigh  wefen  , 
En  komenfëte  hulp,  die  met  haer quynend  wefen 

Met  eenen  voet  tri  't  graf  (Too  ftaen  fy  trouwens  noch , 
Mijn' EickenJ riepen,  moord,  van'tichadelickbedrogh, 
Dat  haer,  op  hoop  van  win  il,  uytEickenswaerde  gronden 

In  't  fand  bracht ,  daerfe  nu  foo  ftierven  als  fy  Monden } 
In  't  Rood  Sand,  foo  ick  meen,  '  de  Turf-aich  van  de  Heil , 
Die  noch  brand  nae  haer  dood  ,  en  is  als  kool,  lbo  feil. 
Soo  (tonden  Boom  voor  Boom,  als  ick,  op  heete  kolen  j 

En  aen  haer'  kruynen  bleêck  het  rooften  van  haer'  folen : 
't  Fenijn  diend'  onder  uyt :  't  en  diende  niet ;  het  moft : 
Wie  kond'er  tegcnftaen?  de  Reden  zeid  't ,  en  P  o  s  t  -, 
Poft  ,  die  de  Reden  heeft  veel  meer  roems  doen  bereicken , 

In  't  ftellen  van  foo  veel  Pilaeren  fchier  als  Eicken  , 
Dan  hem  van  Ho  f  wij  ck  komt,  fijn  vorm  fel  niettemin, 

Gevroevrouwt  door  lijn'  Pen ,  met  dat  het  uyt  den  iïnn , 
Den  reden-rijcken  linn  van  Campen  wierdt geboren , 
Van  Campen ,  dien  die  eer  voor  eewigh  toe  lal  hooren 

Van 't  blinde  Nederlands  mis- bou  wende  geficht 
De  vuyle  Gotfche  fchell  te  hebben  afgelicht. 

Sijn' Reden  feid' het  mé:  't  vergift  moft  uyt  der  aerden  -, 
De  mijne  feidt'erby:  flucks  wagens  en  fluckspaerden 
Bydufenden,  niet  min,  diemy  vandatgcweld 

Ontlaften  voor  mijn'  ruft ,  mijn  luft  en  oock  mijn'  geld. 
Nu  was  de  Heil  berooft  en  all'  de  boosheit  boven  : 

Waer  henen  met  het  vuyl  ?  het  had  ons  overftoven 

En  weer  op  niews  verra'en ,  't  en  waer  ick  't  meefter  was. 
Mijn'  bueren  vraeghden  wel  naer  Sand ,  maer  naer geen'  Ass. 
Soo  keerde  Nood  in  Deughd  :  'k  moft  bergen  wat  ick  rocyde : 

K    Dat  bergen  wierdeen  Bergh,  dietotdes'hooghdegroeyde. 
Wild  moft  hydaer  niet  zijn :  eerft  wierd  hy  onder  tamm , 
Met  dat  ick  hem  befnoeyde  en  hier  gaf  en  daer  nam  •, 

Flucks  wierd  hy  klocke-rond ,  gelijck  't  fpoor  van  een'paflêr. 
Bewaeren  is  meer  konft  dan  krijgen  is ;  hy  was'er , 

Hy 

i  Conui  (]Uim  «pud  RomanoSjubi  fabfllo  albos  ad  (ëicndos  furculos  alienusjcoatta  rubicundiorappoCtus.W .Var  Je  Roufi.i  9- 



HOFWYCK.  3  IQ 

Hymoft  behouden  zijn.  Ick  vongh  hem  in  dit  nert , 
In  defe  groene  Muts  ■>  die  werd  hem  opgefett, 
Als  gaende  nu  te  bedd  om  flapers-wijs  te  dienen , 
Met  gras  en  bloemekens.  Nu  geef  ick  het  in  tienen  , 

Dit  raedfel ,  wie  het  zy ,  die  't  van  my  niet  en  weet , 
Hoe  't  innerft  ingewand  van  defen  Schoon-fchijn  heet. 
Van  buyten  ftaethy  groenen  foeckt  my  te  believen 
Met  kruydjens  velerhand ,  gefpeckt  met  Matelicven  5 
Van  binnen  is  hy  ross,  verrader-lick :  of  rood 

Van  fchaemte  -,  '  Lett  daer  op ,  ghy  die  een'  fwacke  boot 
Door  's  Werelds  baeren  voert :  daer z  moeten  ilch ,  niet  Bergen , 
Maer  Menfchen  als  mijn  Bergh,  die  binnen  alles  bergen 

Wat  boos  en  on-recht  heet ,  3  van  buyten  in  een'  fchijn ,    - 
Die  haer  meer  Engelen  dan  Menfchen  maeckt  te  zijn. 
Schrickc  oock  wat  voor  rood  fand ,  ghy  Groene-wambas-kalven , 
Die  u  heel  Meefters  houdt ,  en  niet  en  weet  ten  halven  •, 

De  Berghjens  dieghy  vleidt  zijn  blanck  en  groen  om  't  feeril, 
E  n  't  lacchter  u  all  toe ,  dewijl  ghy  op  uw  teerft 
Tot  op  den  Bodem  toe  gras-boter  meent  te  vinden : 
Maer  't  is'cr  forgelick  te  treden  voor  de  blinden : 
Gefuyckert  is  de  korft ,  de  Taerte  menighmael 

Van  Gall  of  Aloë ,  en  't  vriendelick  onthael 
Van  't  Meisje  werdt  rood  fand  >  Als  de  beloften  uy t  zijn , 
En 't  Bruylofts  bed  verkroockt:  dan  moet  ghy  haer  te  buyt  zijn , 
En  klagen  fonder  hulp ,  dat  u  een  vriend'lick  veil 
Gevoert  heeft  (ick  en  weet  niet  heeters)  in  de  Heil. 

Doet  oock  u  felf  befcheit,  Moer  Evas  echte  kind'ren , 

Stall-lichtjens  voer  de  Mans ,  ick  will  u  niet  verhind'ren 
Uw  weer-woord  uyt  te  ilaen :  het  deckt  oock  wel  rood  fand 
Dat  ghy  tot  onfent  licht  ibudt  nemen  voor  goed  Land : 
Die  lieffelickc  korft  van  buygen  en  van  ftrijeken , 
Van  fterven  lit  voor  lit ,  uer  voor  uer  te  befwijeken , 
Berght  veeltijds,  (lett,  veeltijds)  foo  wonderlicken  aerd , 
Dat  ghy  het  beter  wift ,  gefcheiden ,  als  gepaert. Tt Dus 

1  Diíi  mihi,inquit~4//a/iw  ,  impofucredivitix. ftupebam  , 

ubi  aliquid  ex  illis alio atque  aiio  loco  fullcrac.  exillimabam  fi- 
ïnilia  efle  qua: laterent ,  hisquae  oltenderentur.  Scn.ep,  no. 
Malitiam&xrumnolïanirni  veternumprofpiciemus:  quamvis 
inultas  circa  divitiatum  radiantium  fplendot  impediat,  Ecin- 
tueutem  >  liinchonoium  ,  illinc  magnarum  poteltatum  faifa 

lux  verbere!.  Sen.  rp.  u  f.  Mulris  fimula'.ionum  ir.volucris, 
&  quafi  vclis  quibufdam  obtenditut  unuiscujufque  natura, 

frons,  oculi,  vultas  peifacpe  mentiuntur,  oratio  vero  ïipifli- 
me.   Cic.  l.t.di  Slu.fratr.tp.  I. 

z  Occurrunt. 
3  Ki^faTTMrtíí  3i!e«t,  iluj  t  mfijf.m  fjtoptUv  ei;  Sín*m  , 

ifufó-nrns  'áii  Sw'ojt  x)  aW-^ii  '&0i£i£ï,>tf*hti.  fhil.  in  Mes.  vit. 

Tku  ph  S^j'xskIov  ¡y  1x1  «rag/OTjiro»  i'íití«E'i;aiA«fJ>-,  tb/' 
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Dus  ben  ick  Heer  in  't  groen  van  Roodenbergh  gewerden. 
Dat  was  te  trotfen  Van ,  om  foo  ílecht  uy  t  te  herden  : 
Daer  moft  wataenfiensop,  foo  dat  mijn  niewbefitt 
Ten  minftenwierd  vereert  met  kijckers,  Wat  is  dit? 

Dat  kickte  wiss  en  wel  ■,  '  'k  vermoeyde  Land  en  luyden , 
Met  vragen,  kijck,  kijck,  kijck,  wat  heeft  dit  te  beduyden? 
Wat  werpt  de  Zee  all  op  ?  wat  of  dit  werden  fal  í 

En  't  vragen  wer de  meeft  voldaen met,  Niet-met-all : 
Maer  met  een  Niet-met-all ,  dat  Antwoord  moght  verftrecken , 

Daer  een  's  neuswijfigheit  tot  vragens  toe  mocht  recken , 
Wat 's  Menfchcn  Neus  beduydt  in  'tfchoonile  van  fijn  hoofd, 
Enwatmanstepelen ,  en  Vrouwen  kinngeklooft, 

Watputjcnsin  haer'  wangh,  watkuyten  aen  ons' beenen  > 
En ,  als  men  't  nauwer  nam ,  wat  nagelen  aen  teenen  ? 
Men  antwoordt,  Niet-met-all  -,  en 't  is  niet  mis  gefeit  j 
Maer ,  fien  wy  fcherper  toe ,  't  en  is  maer  half  befcheir. 
Daer  is  een  Niet-met-all,  dat  noodigh  werdt  gepreien , 
Om  dat  het  noodigh  is ,  en  noodigh  moet  het  wefen , 
Om  dat  het  God  beval  te  wefen  dat  het  is ; 

Dat  noodigh  is  't  gieraet  van  't  fchepfel ,  en ,  gewiss , 
Gods  hand-meid  voeght  al  om  het  Goed  en  't  Cierlick  t'famen. 
Nature  paft  daer  op ,  wy  weten  't  als  ons'  naemen  > 
En  daerom  voeght  het  ons  een  voeghlick  Niet-met-all 
Te  dulden,  hoc  het  zy,  by  konfl  of  by  geval  1. 

a.        By  konftof  bygcvall,  naer'tyemandlufttedoopen, 
Daer  is  wat  $ ier'hckheirs  mijn  Berghjen  op  gekropen , 
Wat  tuytighsfonderdienft,  wataenfienslbndcrnutt: 

De  groene  Muts  was  yet  voor  't  hoofden  fijn  befchutt, 
Maer  't  pluysken  mofter  op ,  of 't  was  geen'  Muts  by  Mutfen 
Van  aenfien  aen  te  lien.  Soo  raeckten  ick  aen  't  klutfen , 
Aen  't  klampen  ftijl  aen  ftijl ,  en  deel  aen  wederdêel , 
Dieickcendrachtitïh  bond  aen  een'  verborgen  Heel  ■. 
Gelijck  een  ruG¡2;c-beeii  met  ribben  of  met  graeten 

Vleelch  of  viich  t'famen  houdt ,  en  niet  en  kan  verlaeten , 
Dan  als  fy  bey  vergacn  :  dat  maeckfel  fcheen  geplantt  > 

Maer  't  hongh  aen  't  rugge  been  >  en  woegh  niet  op  het  fand  : 
Daer 

(iierudincm  emicuit ,  Tpcilanius  ,  intsirogimus  ,  oilcadimus   adeb  naturalecft,  m.igij  nova  qua» 
ignamiiati.  Sei.iii  7  qutjt;  tmtur. 
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Daer  moft  ick  in  verfien  ■,  men  had  my  funft  verwefen , 
■  AlsdienoytHeiligh  blad  in  Gricckich  en  hadd  gelefen. 

Doe  't  uy  t  den  koker  quam  van  fteigeringhs  befleur , 
Verfcheendaer,  wat?  eenSpell,  een'Naeld,  of  fulck'enleur > 
1  En  ftack ,  als  naeld  of  fpell ,  in  d'ooren  en  in  d'oogen  : 
In  d'oogen ,  daer  men  't  fagh ,  in  d'ooren  daer  het  logen 
Of  waerheitover  droegh  5  lbo  't  was  of  niet  en  was. 
Wat  raed  ?  't  was  aen  den  wegh ;  daer  't  altoos  voll  gebass 
Van  ftoute  keffers  is :  die  dat  niet  kan  verdouwen , 

Moet  naer  Egypten  toe,  en  in  de  Sand-Zec  bouwen. 
Maer  honden  werden  mack  van  vreemden  veel  te  fien  : 

3  Soo  werdt  de  vreemdigheit  onvreem t  voor  fulcke  \icn : 

Soo  wierd  mijn'opfpraeckgunil:,  foo  temden  fichdefotten : 
Eerft  hiet  ick  Schots  alleen ,  doe  wierden  wy  all'  Schotten , 
En  fagen  't  Schotfche  werck  voor  wat  gedooghlicks  aen  5 
+  De  flechttïe  van  gewoont ,  de  wijfte  door  vermaen 

Van  hacr'  geheugeniss  >  daer  's  in  gcfchreven  vonden , 
Hoe  fulcke  Bakens  noch  oud  Roomen  niet  mis-ftonden } 

Noch  't  niewe  niet  mis-ftaen ,  en  wat  oud  Roomen  dé , 
Om  fulcke  wonderen  te  fchepen  over  Zee, 
En  wat  niew  Roomen  doet ,  en  wat  het  derft  verteeren  , 

Om  fulcke  wonderen  weer  gaen  en  ftaen  te  leeren. 
Vij  f  duyfend  ponden  fteens ,  en  dat  twee  hondert  mael , 
Moet  daer  bewogen  zijn  en  hangen  in  de  Schael , 
En  ftaen  weer  op  fijn  lijf,  en  konnen  noch  eens  vallen  : 

En  all ,  om  (als  ick  fey)  een  $ ierlick  Niet  met-allen , 

Een'  Harig'  ydelheit ,  of,  foo  't  wat  beter  is, 
Tot  's  Stichters  fterfflicke,  maer  doch,  gedachteniss. 

Hadd  ick 'c  daer  oock  gemunt?  Ick  kan 't  niet  heel  ontkennen: 
Mijn  Macckfcl  was  van  hout ;  maer ,  nadejaeren  rennen , 

En  mijne  zijn  gerent  naer 't  einde  van  de  baen  , 
My  docht  een  houten  bouw  koil  langh  na  my  beftaen ; 

5  En ,  of  hy  't  niet  en  koil ,  fy  konden  't  hem  wel  leeren , 
Die  na  my  fouden  zijn ,  en  fijn'  verrottingh  weeren Tt  2  Met 

1   AÍJflí.'.  7. 25,  17. 
ï  His  nnpcritorum  feriuntur  oculi ,  omnia  fubiu  (quia 

caulas  nun  novcre)  miiamium.  Sta  Ep.  89.  Novitas  con- 

l'uevit  ad  repciuiaas  vilioi;es  ánimos  hotninum  peilere. ~4put.  4.  *.MctAm. 

3  Nil  adeb  magnum  ,  neque  tax  mirabi'equicquam, 
Quo d  aoa  paulUtitn  mn:uaut  miiaiier  omnes .  Luir.  1. 

4  Ut  nemo  fcffus  (aiiate  videiidi 
Sufpicere  in  Cceli  dignatut  lucida  templa.  Lucr.  1. 

Magnitudinemreium  confuetudofubducit.  Stn.nM.  qu.J.U 
5  Ita  fit,  ut  quod  pet  injurian)  poterat  labi ,  manemium  vi- 

deatut  diligentiá  ruflineri-  quia  facilis eft  ardificiotum  luina  , 

incolatum  l'ubtiaíi  á  cuftodiá;&  ciib  vetufiatis  decoilione  tefol- 
vitur,  quod  hotninum  ptziènria  nontustur.  CtflKdM.^.v«r.tf. 
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Met  forgh  van  onderhout,  dat  nam  ick  voor  geen'Tchand : 
Soo,  feidick,  leeft  het  all  dat  water  voed  of  land: 
Des  menfchen  leven  felfs  beftaet  maerby  het  lappen 
Van  dagelicks  niew  aes :  en  altoos fal  men  tappen 
Uyt  Heidelberghs  voll  vat  en  van  den  felven  wijn  , 
Soo  langh  daer  vullers  en  hervullers  fullen  zijn. 

Dus  rekend'  ick  alleen ,  en  fonder  Waerd  te  hooren , 

En  menfchen  Honden  't  toe :  maer  't  quam  my  niew  te  voren- 
Dat  uy  t  den  Hemel  quam  j  als  of  't  een'  flemrne  waer , 
Diefey,  Mans-maeckfeltje,  ftaetaf,  en  gaet  van  daer.  • 

Gods  leggen  en  Gods  doen  gaen  t'famen ;  als  de  winden 
Haer  dreigen  en  haer'  drift,  haer  fnuy ven  en  haer  Hinden : 
Gods  fchicken  is  Gods  doen ,  en  't  is  niet  eer  gedacht 
(Ick  fpreeck  het  menfchelick  tot  menfchen}  als  volbracht. 
Gods  woord  quam  en  Gods  wind ,  met  ongehoorder  buyen , 
Dan  of  heel  Noorden  wouw  verhuyfen  naer  heel  Zuyen  j 
Gods  woord  ontftackde  locht  metfulcken  vyer  op  vier, 
Dat  avond  middagh  wierd ,  en  alle  dingh  papier , 
En  all  aenftekelick  wat  Donder  kon  bereicken , 

Of  Blixem,  Donderskind:  omverrginghYpenEicken, 

A  en  brand  Gewafch  en  Bergh: '  en  doe'taen  Bergen  gingh , 
Scheen  't  niet  onredelickdatick  mijn  deel  ontfingh. 
Mijn'  Naelde  kreegh  mijn  deehmijn'  Bergh  en  kon  't  niet  deerenj 
Dat  heeft  het  Aerdrijck  voor ,  vyer  kan  het  niet  verteeren , 

Gods  laeite  vyer  alleen  fal  't  brengen  daer  het  was , 
Waerachtelick  tot  niet,  waerfchijnelick  tot  glas. 

1  Het  houte  maeckfel  fprongh  als  lammeren  in  't  wilde , 
Als ,  doe  d'Egyptenaer  Gods  Heir-kracht  volgen  wilde, 
Den  heuvel  ftond  en  fprongh :  mijn  Maft  was  maer  een  ried  y 

Hy  knapte  daer  hy  't  moet  gclooven  die  het  fiet, 
En  daer  die  't  niet  en  fagh  fouw  fchricken  te  gelooven  > 
Uytfliptepennengat,  het onderftequam  boven, 
Het  boven  ite  te  grond:  denaem-knoop,  verrgefien, 
Lagh droeffelick gevelt ,  Susánn  en  Constantin: 
Maer  bey  noch  onverdeelt,  gelijck  fy  moeten  blijven ; 

Haer' Zielen,  meen  ick  nu,  gelijck  wel  eer  haer' lijven. In 

l  Tc  /ui'ïiï  toc  ffi/^^ogji'j  ohxtpÜ  'f^f'S'ayyjt-  ¡Aifiii.     B^íttoíto  «i  ̂   mleif  x&K¿  P'áuv 'Jtf'i  * t. 
1. /'ƒ<!!  4' ■*■ 
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In  't  ftorten  van  de  Naeld  heeft  yemand  daer  ontrent 
Een'  fwaeren  fucht  gehoort  en  naderhand  bekent } 
Gevallen  fprack  fy  noch  ,  want  viel ,  noch  ongebroken , 

En,  is'tgelooffelick,  dus  heeft  het  hout  gefproken  : 
„  Hier  legg  ick :  feller  weer  dan  Sonn  oy  t  fagh  of  Maen 

„  Heeft  Boomen  uyt  der  aerd ,  en  my  ter  aerd'geilagen : 
„  Ick  was  maer  menfchen  werck ,  moft  ick  het  wederftaen  ? 

„  Gods  ftijffte  Schepfelen  en  hebben  't  niet  verdragen. 
Dat  komt'er  af,  van  't  Zeil  te  voeren  in  den  topp } 

De  hooghmoed  gaet  niet  voor,  of  neerlaghvolght'erop: 
Ick  nam  die  less  te  baet ,  •  en ,  of  my  vrienden  terghden , 
En  weer  een'  tweede  Spits  in  plaets  van  d'eerfte  verghden , 
»  Ick  fwichte  voor  den  flagh ,  geflagen  met  Gods  hand , 

Die  die  plaets  niet  en  gunde  aen  't  geen  ick  had  geplant : 
Ick  kroop  in  't  ongeluck ,  en  leerde  my  bedaeren , 
3  EnkoosdeLullvoor'tZeil,  omnietmeeribotevaeren : 
Soo  wierd  het  ongevall  maer  omgevall ,  niet  fcha  > 

4Scha-baet,  dat'svoor,  verlies,  en  wijsheit achter nae. 
Daer  ftaet  een  ftaeltjen  af  in  plaets  van  d'eerite  delen  ; 

De  voet  ftaet  foo  hy  ftond  >  't  fcheel  is  in  d'opperdeelen , 
Die  gaen  ter  halver  hooghd ,  meer  ftevigh  en  min  engh : 

Matroos  fal  feggen ,  't  is  een  daorgefchoten  ftengh : 
Een  yeder  ial't  op  niews  herdoopen  nae  fijn  oordeel , 
Des  wijfen  Doopersvondaenvaerdicktot  mijn  voordeel , 

En  hy  fal  Peterzijn  van  't  niewe  houten  kind, Die  in  den  vrolickften  den  nutften  toenaem  vindt. 

Want  vrucht  en  vreughd  is  't  witt  dat  ick  hier  fchick  te  raken , 
DeVreughdistaftelick,  gaet  op,  ghy  fultfe fmaken : 
Een  Baken  ilond  hier  eerft  tot  in  den  Haegh  gefien , 
Tot  in  de  Duynen  toe ,  tot  in  de  Zee  mifchien : 

Maer  die  aen  't  Baken  ftond ,  en  fagh  maer  pas  de  weiden 
Die  Voorburgh  en  den  Haegh,  weerzijds  de  Scheijingh,  fchei- den  > 

De  refte  wás  geboomt ,  dat  door  mijn'  eigen  fchuld 
Den  fchoonften  hoeck  gefichts  met  blad'ren  heeft  vervult : 

Tt  3  En 
i  Neminem  ad excitandas domos  ruina detctruit,  &  cum  ftilïima  ,  qua:  etiam  percudí  colunt.  Sm^Cunf aiTlslyb.  32. 

penates  ignis  abfumlir , fundamentum  tepecre  adhuc  aicá  po-  Í  3  Formido  nimiütn  fublimia Temper.  Ovid.  3 .  Fuji.  Jure. 
nimus.  Stn. -j .  di  Btnif.  j  perhoirui  Laiè  confpicuumtollere  verticem.  Hcrar. 

ï  T*  A' ¡mi  OTtSitfötli  ra  «ói1<t  ¿yápjLi&t  f(¡íSitl/nsL!a.  yiy-  I     4  Teriámarique  humana  opera  ceflarect ,  uili male «adeü- 
nh   Craf.  ap.  Hmd.    Scias  heet  ea  ücawrn  lulroiaaefleju-    tiaitcium  tentare  libiiilltt.  Stn,  dl  Binef.-j  .1, 
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En  't  gingh  met  Hofwijck  toe,  als  met  de  Stad t  der  Steden , 
Mijn  ongefien  Parijs ,  die  fich  een  Geck  met  reden , 

Bcklaeshde  niet  te  iien  door  d'all  te  dicke  wolck 
Van  Huylen  over  hoop  en  't  woelen  van  haer  volck. 
Blind  had  ick  my  geplantt ,  en ,  wild  ick  my  ontblinden , 

lek  raoft  een'  hooger'toppdan all'  mijn'  toppen  vinden , 
Die  nu  gevonden  is :  thien  trappen  en  thien  meer 

Ontbinden  mijn  geficht,  waerdatick't  henen  keer 
Ick  overtopp  mijn felf ,  en  Hollands  befte  deelen , 

Die  veel  en  veel  geiien  geen'  oogen  en  vervelen , 
En  all  dat  Delfland  heet  van  Rhijn  enSchietot  Maes , 

Tot  in  het  Noorder  Sik  fíjn'  golven ,  ben  ick  baes. 
Dat  heet  ick  overfien.  Haer'  Graven  en  haer'  Staten , 
DienuBefitterszijn ,  en  die'tweleerbefaten, 
En  waren  noy  t  meer  Baes  •.  iy  koften  haer  befitt 
Niet  meer  als  overfien ,  niet  meer  als  daer  ick  fitt. 

Noch  ben  ick  het  wat  meer :  fy  fagen  't  door' de  woleken 
Van  haer'  bekom  meringh  voor  Steden  en  voor  Volcken  j 
Ick  fien  het  forgeloos  en  op  fijn  Hofwijcks  aen , 
En  laet  Godsweer  en  windGodsacker  over  gaen : 
Ick  vaer  als  reifer  mé ,  de  Stierluy  moeren  waken  : 
Sy  woelen  onder  een  in  facken  en  in  faken  > 
Ick  fie  van  boven  neer ,  als  uyt  de  tweede  lucht, 

Daergeen  gevoel  en  is  van  onder-Maenfch  gerucht. 
Dus  verre gaet mijn'  vreughd :  de  vrucht  van  defe plancken , 
Daer  hebbick'tongevall  noch  ruymer  voortedancken  : 
De  reden  is  foo  klaer  als  middaghs  Sonne -fchijn , 
Dat  verr  fien  beter  is  als  verr  gefien  te  zijn  : 
Voorfichtigheitfietverr,  en  mergen  is  haer  huyden  > 

Daer  d'onvoorfichtige zijn  als  byiïende  luyden , 
Min  fiende  dan  gefien  :  en  't  is  der  wijfen  lot , 
Onfichtbaer  verr  te  fien  ,  waerom  ?  '  want  foo  doet  God , 

Dien  niemand  noy  ten  fagh,  en  die  d'aenftaende  itonden 
Soo  tegenwoordigh  fietals  offe  voor  hem  ftonden , 
En  dat  gefchieden  fal ,  als  waer  het  nu  gefchiet . 

By  die  verrilchtigheit  en  ftell  ick  's  menichen  niet ; Ma  er 

i   neu-nui©.  otXi;'Cb>©.  i^ra'uJjS).  ra  t'  toVla  Ovwa  j    Uno  tnemis  cetnitiSu  ,   quiliint.  qua;  fucrunt,  venient- 

j.'¿ív  ¡»v,    07U  t'  'ian-ntj  uyig;»  a£-ng.    Orph.  Hynn.  14.    que    'lioéili  ¡  Ceiif. 
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1  Maer's  menfchen  laftis,  Gods  volmaecktheit  na  te  trachten, 
En  diefe  meer  betracht  is  minder  te  verachten , 
Dan  diefe  meeft  verfuymt :  laeft  fagh  my  alle  mann , 
Nu  fien  ick  met  gemack  die  my  niet  fien  en  kan. 

Is'c  hoogh  genoegh  gepocht ,  is  'tLess  genoegh  gefogen 
Uytongelienenbouw?  neen,  't  is  in  mijn  vermogen 
Meer  wijsheits  uyt  de  planck  te  trecken  dan  ick  docht. 
Hier  ftaen  \vy  vander  aerd  geftegen  in  de  Locht : 
Lett ,  vrienden ,  die  met  my  tot  defer  hooghd  geklommen 

Van  boven  neder  fiet ;  hoe  is  't  'er  toe  gekom  men , 
Waer  zij  n  \vy  door  gefchroeft  ?  2  langhs  fteile  trappen  heen , 
Door  engd'  en  ongemack  met  fuchten  en  geiteen ; 
Dat  heeft  het  klimmen  in ,  3  daer  moet  hy  ftaet  op  maken , 
Die  van  beneden  op  aen  't  uytiien  meent  te  raken , 
Aen  't  aenfien  eigentlick :  den  traegen  beurt  het  niet. 
Die  met  den  arm  in  't  kruys  ftaet  opwaerts  aen  en  iiet : 
Daer  ftaet  wat  fweetens  toe.  en  woelen  hoort  by  wenfchen , 
En  by  gewill geweld :  maer  daerby  zijn  wy  menfchen , 
En  konnen  niet  als  gaert  ¡  het  vliegen  is  quaet  fpel 
En  met  den  halsbetaelt:  dat  weet  de  Schipper  wel ; 
Die  belight  hand  en  voet ,  fijn  menfchelick  vertrouwen , 
En  klautert  in  de  Marfch  by  rakels  en  by  touwen. 

By  trappen  zijn  wy  hiergeklautert,  en  dat 's  recht : 
Welhem  die  fijn  bedrijf  by  trappen  op  verrecht, 
By  foete  trappen ,  by  niet  all  te  wijde  lchreden , 
En  ftaeckt ,  als  in  de  Marfch ,  fijn  fteigeren  met  reden , 

N  iet  aen  de  Vlagge-fpill ,  4  daer  't  hoofd  draey  t  eer  men  't  weet , 
En  daer  nietyeder  een  fijn'  moeyte  wel  befteedt. 
s  Half  wegen  is  lbo  veil ,  dat ,  konden  wy  't  bezeffen  y 
Wy  fouden  't  eens  foo  lief  als  't  Papegaey  ken  treffen , 
Ten  einde  van  de  Stengh :  'k  beroep  my  op  de  pijn 
Van  die  van  all  te  hoogh  te  laegh  gevallen  zijn. 

HetBofchisuytgefuft:  Godzygedanckt,  feght,  Lefer ; 
De  Schrijver  feght  het  oock.  daer  hoeft  wel  een  Genefer 

Voor 1   Mitlb.  f  48. 
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Voor  uw  oogh  en  mijn'  hand  ;  foo  zijn  fy  bey  gefoolt. 
Heeft  yemant  oy  t  foo  langh  in  fulcken  woud  gedook  ? 

Maer  't  is  de  Naeld  haer' ïchuld ,  haer  maken  en  haer  breken  , 
En  ick  hebb  van  de  Naeld  ten  draed  toe  willen  fpreken  : 

Naer  my  foud  't  niemant  doen  :  nu  heb  ick  't  ibo  gedaen , 
Dat  ick  na  my  gehoort  fal  werden  en  verftacn. 

En  dit  's  aen  't  Huys  ten  Dêil  ¡  wie  luil'er  mé  naer  Leiden  ? 
Komt,  Kijcker,  Mannof  Vrouw,  ick gaeu binnenleiden. 

Tot  noch  toe  treden  wy  in  't  Voorburghr  van  't  groot  Hof, 
In  't  Neer-Hof  van  't  Kafteel ;  daer  volght  wel  ander  ftoff. 
Is  't  uy  t  de  maet  geiloft  ?  beveelt  my  niet  te  fwijgen  -, 
Schoon  op-doen  heeft  veel  in  •,  't  is  om  u  voort  te  krijgen. 

a.  a.        Waer  zijn  wy  ?  tuflehen  Bofch  en  Bogaerd.  ftaet  wat  itill  ; 

Dits  's  oock  mijn  eigendom ;  ick  doed'er  wat  ick  will  ¡ 
En  wat  ick  heb  gewilt  en  fal  u  niet  vervelen , 
En  wat  ick  wilde ,  zijn  twee  wanden  van  Abeelen, 

Die  nu  ten  Hemel  gaen  ,  en  proncken  met  haer'  kruyn 
(  Denckt  aen  mijn  hondert  jaer}  tot  in  het  Noorder  duyn , 
Wel  voeght  haer  dat  gepronck ;  fy  mogen  fich  beroemen 
Voor  Schutters  van  Geboomt ,  van  Kruyden  en  van  Bloemen  ■, 
En  food'er  een  van  all'  ten  einde  levens  kom 

Daerfy  ten  fcherme  ftaen ,  't  is  maer  van  ouderdom. 
Aen  haer  en  fiet  men  's  geen ;  en  't  magh  haer  wedervaeren 
Dat  een  den  loover-drill  van  haer'  ongroene  bla'ren 
Tot  minder  waerdeduy :  maer  dat 's 't  haer  van  haer  hoofd,  " 
En  dat 's  daer  noyt  wijs  man  een  mann  fijn'  eer  om  rooft, 
't  Grijs  heet  de  kerckhof-blom ,  maer  't  heet  foo  tegens  reden ; 
't  Is  't  merek  van  rijpigheit  van  Sinnen  en  van  Zeden. 
Gaet  by  d' Abeelen  op ,  tot  daer  fy  fpitfer  zij  n , 
Daer  is  noch  krack ,  nochkreuck,  nochfehaduwe,  nochfehijn 

Van  buygen  voor  geweld  van  't  vinnige  Zuyd-weíten , 
Of  van  't  verdelgend  Noord  met  all'  fij  n  Boomgaerd-peilen. 
Abeeltjens,  oud,  grijs  volck,  oud  Krijghsvolck,  feid' ick  recht; 
Ghy  hebt  voor  ons  geftaen  in  't  heetfte  van  't  gevecht , 
Dat's'tkoudfte  vandenftrijd ;  en  Appelen  en  Peeren, 
Of  met  uw' wapenen  gedeckt,  of  met  uw' kleeren : 
Wel  heeft  den  Hemel  u  gerechtelick  geloont , 
En  in  den  ouderdom  met  ilij vejeughd  gekroont : 

Heel 
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Heel  Voorburgh  heeft  met  my  te  deelen  in  't  bedancken , 
Als  't  op  uw'  (lammen  fiet  en  als  't  fiet  op  uw'  rancken : 
Het  fiet  u  niet  alleen  voor  Voorburghs  voorburgh  aen  > 

Maer  voor  de  cierlickheit  daer  't  fchier  om  werdt  begaen : 
Dat  weet  de  Vreemdelingh ,  de  Wandelaer  van  buy  ten , 

Dien  fulck'en  Galery  doet  giíTen  en  beiluyten 
Wat  van  uw  binnen  is ,  daer  't  buyten  ilaet  en  lacht , 
Met  fulck'en  troffen  vreughd,  met  fulck'en  foeten  pracht. 

Dancktmytoe,  Vreemdelingh,  die,  t'uwergunft  genegen, 
Noch  fchooner  hebb  gemaeckt  den  fchoonften  wegh  der  we- 

gen: 't  Is  maer  half  prijfens  waerd ,  fich  felven  te  verfien  ■, 

Heel  is  hy  't ,  die  betracht  dat  voor  't  gemeene  dien'. 
Is  't  voorbeeld  nutt  en  goed,  volght ,  Boeren ,  en  volghtbueren, 
Wy  fullen  Honflaerdijck  verbijfterenen  Buren , 

En  diefe  t'famen  will  belbecken ,  heeft  voortaen 

Geen'  ftraeten  als  den  Straet  naer  Voorburgh  te  begaen. 
Aenfienelicke  ftraet  van  Stads-gelijckeHuyfen , 

Is  't  dat  ick  Hofwijck  magh  van  lit  tot  lit  ontpluy fen , 
Gunt  my  den  eigendom  van  't  eeril  in  uw  getal , 
En  lijdt  dat  ick  het  noem  mijn  Tuyn-huys  en  mijn'  Stall. 
Mijn  Kruyd-hof  hoort'er  toe  ,  en ,  heb  ick  wel  gekofen , 
Het  is  mijn  Perfen-perck ,  mijn  Queeck  van  Abricofen : 

Een' houten  warme  doos,  metplancken  wel  beftaeckt, 
Die  Suycker-wercken  berght  aen  't  Sonnevier  gemaeckt. 

1  't  Waer  veiJer  niet  gemelt ,  foo  dicht  aen  twee  dry  wegen  : 
Maer,  daer  de  heiningh  klapt,  had  ick  vergeefs  gefwegen. 

Nacht-pluckers ,  weeft  mijn'  moeytgenadighen  mijn'  koft : 
Had  ick  u  hier  ontfien ,  't  werek  waer  noch  onbegoft. 
Ontfïet  u  voor  den  luft  van  weinigh  foete  beten 

Voor  dieven  uy t  te  gaen ,  of  't  in  uw  hert  te  heeten. 
Ghy  lett  op  d'eerile  meeft ,  ick  op  de  tweede  ftraff, 
En,  krijghtghyd'andertoe,  foodenckt,  datkomt'eraf} 
Wy  hadden  wijilelick  na  Groot-moer  om  gekeken , 
En  aen  verboden  vrucht  noch  hand  noch  mond  gefteken  , 

Maer  't  is  om  niet  gepreeckt ,  de  boosheit  is  in  't  bloed  > 
Verbiedt  het  quaed  te  doen,  't  is  daerom  dat  men 't  doet, Vv  En 

i  Sicveibinvidiam  effiigtris ,  fi  bona  tua  non  jattaveris ,  llfcierisin  iinu  gaudere.  Stn.tp,  ioj. 
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En  dreigen  werdc  bevel :  lek  magh  'er  niet  om  pruylen  j 
Staet  bouwen  aen  den  wegh  ter  keur  van  alle  muylen , 

En  aller  tongen  ichirap ,  '  die  aen  de  wegen  plantt 
En  komt  niet  minders  toe  van  allerhanden  tand. 

Nu  ,  Wandelaer ,  komt  in ;  't  fal  't  Hof  van  Hofwijck  gelden : Verliet  u  van  geduld ,  ïck  fal  het  minfte  melden , b 

En  fwijgen  niet  van  't  meeft :  daer  moet  de  Kijcker  aen ; 
Daer  werdt  noy  t  planter  moed'  op  eigen  grond  gegaen , 
Van  eigen  grond  gepraett,  van  eigen  grond  geprevelt  ; 

Als  't  regent  dat  het  plaft ,  foo  dunckt  hem  dat  het  nevelt , 
Als 't  nevelt,  is 't  foet  weer,  als'tftormt,  cnis't  maerkoel, 
En ,  dien  de  luit  vervoert,  en  weet  van  geen  gevoel. 

Voord'eerftequellingh,  hoort  dry  woorden,  eens  voor  allen  > 
't  Waer  meerder  quellingh  ftaegh  op  't  felve  platt  te  vallen  -y 
En  ilaegh  te  feggeu  >  ftaegh  te  hooren ,  voor  of  na , 

Dit  's  dus  in  't  Ooft  gefchickt ,  in  't  Weft  de  wedergae : 
1  Daer  is  een'  middel-lijn,  die  Hofwijck  fcheidt  in  deelen , Daer  van  de  ilincker  van  de  rechter  niet  en  fchelen  : 

Een'  Ooft,  een'  Wefter  poort,,  een'  Ooft'  een'  Wefter  laen , 
Een  Eiland  Ooft,  een  Weft,  inbeygelijckepa'enj 
Een  Boomgaerd  midden  in  ,  een  Plein ,  een  Huys ,  een  Vijver,. 

*ï.    Ten  Zuyden  op  de  V  liet  een  open  Tijdrverdrij  ver. 
Dit  t'famen  (koft  het  zijn}  in  't  Goud  gewicht  geleght, 
Soo  ftond  de  Tongh  in  't  huys ,  en  bey  de  Schaelen  recht. 

Wie  die  verdeelingh  laeckt ,  veracht  voor  eerft  fijn  felven  , 

3  En  't  fchoonfte  dat  Godfchiep.  Eer  ick  beftond  te  delven , 
Nam  ick  des  wijlen  less  tot  rich  tfnoer  van  mijn  doen  j 

'k  Befagh  m ya  iel  ven.  ni  eer  heeft. niemand  niet  van  doen. 
Twee  Venfters  voor  't  geikht,twee  voor  den  Reuck,  twee  Ooren, 
Twee  Schouderen  in  't  kruys,  twee  Heupen  daer  fy  hooren ,. 
Een'  Dye  van  weder  zijjds ,  een'  Knie ,  eenBeen ,  een  Voet ; 
Is ,  feid'  ick ,  datGods  werek ,  foo  is 't  volkomen  goed , 
En ,  waer  ick  henen  &gh ,  i-ck  wift  geen  wett  te  foecken 

Die  by  dees'  gelden  mocht :  wegh.,  riep  ick ,  fcheeve  hoecken , 
En  oneenparigheit ,  en  ongeregelt fcheel , 

Dat  niemanc  envermaeckt ,  dan  die  fijn'  Neus,  fijn'  Keel , 

Sijn' 

i   EV? lJiK7!frtk?ii<hxZ-mti.  Socr.ap.y.encph.z.mtnitralt.i      3  Corpus homiDÍs  praííontius cxreris decore 8c gratiaeflè, 
%  T  i  iur¿vS¡jiv  cPhttoh»  ■}  rítgjoya  ¡jj.1  i^u.  mnwt.  %Ari-\  quisabnuat?  ̂ Amb.lib.  6.  Hcxacm.     Corporis  noltri  partes , 

jltph.  in  Ccnticn.    H'toJic  <mf  Si  Zo^è»  ¡X'  ¿■xot<*x*  ̂ 1-  X?K !  totaclue  figura  H  fyuna  ,  aguara  apta  ad  Mturaro  fit ,  appaieu 
mejj  tÍ'/ü».  Srfp-  ap  *Alhtn.  tit.  2,  '■  Qk.  ¡ .  itfm. 
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Sijn'Mond,  fijn'Kinn,  fijn'Buyck,  fijn  alle  din gh,  kan  lijden 
Verr  van  de  Middel-lijn  Airara  uyt  geftelt  ter  zijden. 
En ,  als  ick  overíloegh  waer  fu leken  ftell  op  trock , 

Soo  viel  ick  op  't  oneens  van  een'Japonfchen  Rock , 
Op  't  onbegrijpelick  van  die  verwerdde  pleckcn , 
Die  't  kleedfel  voor  cieraet,  en  my  voor  onluft  ftrecken. 
En ,  als  ick  by  gevall  door  fulcke  paden  trad , 

Soo  docht  my ,  't  was  om  't  jockgedobbelt  of  om  't  wat, 
Waer  deiè  boom  ibu  ftaen ,  waer  die  fteegh  fou  belenden ; 

Ick  wierd'er  koortfigh  af ,  en  waer  ick  quam  te  wenden , 
Daer  draeyde  my  het  hoofd ,  gelijck  des  planters  dé 

Die  alles  on  verhoeds  gedraey  t  had  uy  t  fij  n'  fté. 
Verlappers  van  oud  werek  koft  ickgenadigh  dulden  : 

Maer  Snijders  van  niew'  ftofF  en  iagh  ick  niet  t'onfchulden  : 
Mij  n  Laken  was  geheel ,  en  ick  een  fcheele  geck , 

Soo  ick  't  verfnipperde  met  een  veriuft  befteck 
Recht-zijdigh  ongemack  en  vond  ick  niet  prijs\vaerdigh> 

Maer,  waer  het mogelick ,  'tgemackelicken'taerdigh 

't  Gefchickt'  en  't  dienftige  te  mengen  onder  een', Soo  was  de  Nuttigheit  verhijlickt  aen  de  R  êen . 
Dit  hij  lick  floot  ickfoo ,  en  noy  de  Poft  tot  Speelman , 

Die  maeckte  d'ondertrouw ;  en  quam'er  wat  krackeel  van , 
'tWierdop'tpapiergeflicht,  en,  naer een foet gekijf, 
Vergaderde 't  ge mack,  en'tfraey,  als  Mann  en  Wijf. 

Dat 's  uyt:  en  nu  niet  meervan  recht  of  fcheef  te  melden. 
De  Spa  gingh  door  de  Zoo  van  klaere  klaver- velden , 

Daer  wel  een  Koe  dry  vier  haer'  meugh  aen  bijten  moght : 
En  't  heeft  een'  taeyen  Boer  wat  jammerlicks  gedocht , 
Soo  koftelickcn  ftael  lbo  konftelick  tefcheuren  > 

Maer  't  wafler  toe  gedoerat,  het  fou  en  't  moft  gebeuren : 
Waerom  fou  't  befte  groen  het  eewigh  erfdeel  zijn 
Van  Becften  muylen ,  niet  van  Menfchen ,  en  niet  mijn  ? 
Men  moet  wat  aen  de  vrucht,  wat  aen  de  vreughd  befteden : 

Wy  leven  van  de  Wey  en  van  de  Ploegh ,  dat  's  reden : 
Maer  ibnder  lijf  en  ziel  en  is  de  Menfch  niet  heel ; 

Is  'c  lichaem  dan  vernoeght ,  de  Geeft  verheifcht  fijn  deel , 
En  treckt  fijn  voedfeloock,  maer  op  een'  beter  wij  fe> 
En  Gras  of  Koren- werek  en  ftreckt  hem  voor  geen'  fpijfe  > Vv  2-  Daer 
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Daer  hoort  fijn  voeder  roe ,  noch  luchterdan  de  lucht, 

Hoe  noem  ick 't  op  fijn  beft  ?  1  onnooièle  genucht. 
Dat  voedfel  aeft  het  hert ,  en  daer  't  van  's  werelds  faken 

Gekneuft  is  of  gequetil ,  kan  't  maer  vermaeck  vermaken  j 
En  die  voor  fulcke  Salv een  pottjen  overgaert , 
Heeft  wiiTelick  geforght  en  wijflèlick  gefpaert. 

Verr  van  mijn'  kinderen  fy  't  roeckeloos  verquiften : 
'k  Had  beter  niet  gcweeft ,  dan  dat  fy  't  van  my  wiften  •> 
Maer  nuttelick gefpilt  naer  Borfen  grond  en  macht, 
En  heeft  noyt  wijfe  Man  verwefen  noch  veracht. 

-  Vier  Sonen  heeft  my  God ,  en  't  Vaderland  gefchoncken , 
En,  foo 't  een  Vader  voeght,  ickderv'erwatméproncken: 

Kxntatgaú-  Mijn'  forgen  hebben  haer  door  weten fchapp  en  deughd 

'  Voorfpoedelick  geleidt  tot  door  de  tweede  jeughd , 
En  't  fullen  Mannen  zij  n  als  ick'er  niet  fal  wefen  ■> 
Daer  zijn  mijn'  plichten  uy  t :  God ,  Vader  van  de  Weefen , 
Beveel  ick  haer  befticr ,  met  eene  Suss  daer  toe ; 
Daer  bid  ick  allen  voor ,  als  ick  voor  allen  doe : 

!  Belleden  fy  het  kleindatick  haer  naer  kan  laeten 
In  loeten  teer  naer  neer ,  in  vrolickheit  met  maeten , 

Sy  hebben 't  lijdelick,  endie't  onsgonde,  leeft, 
Die  n  iet  te  leur  en  itelt  dan  die  hem  eerft  begeeft. 

Noch  tïaen  wy  voor  mijn'  Poort  ('t  is  onbedacht  gefpro- ken, 

Mijn'  Poorten  moiï'erftaen,  of  \  waer  mijn  woord  gebroken} 
Noch  ftaen  wy  niet  daer  voor ,  ons'  oogen  zijnder  in : 
'tZijn  Heckens,  Vreemdelingh  ,  en  dat  heeft  oockfijn'finn  j 
't  Is  open-deuren-werek ;  'tgelaet  van  alle  vromen , 
Die  in  haer  blancke  hert  voor  geen  geficht  en  fchroomen , 

Voor  geen'  getuygeniss  van  wat  daer  werdt  gedacht , 
Of  in  ontfangenis,  of  in  geboort  gebracht > 

Want,  alsdebuytenStoff,  is 't  voeder  van  haer' rocken, 
En ,  of  ghy  op  het  werek ,  van  binnen  op  getrocken , 
Of  op  den  wij  fer  liet,  fy  flaen  altoos  op  een : 
Maer  fulcken  uerwerek  is ,  God  weet  het ,  niet  gemeen : 

dio  pater  | 

fti :  qui  la- 
pientem  ge- 
nuiti  lartabi- 
lurineo.  25. 
/V.f.  14. 

'V>  BTOÏ  ,  .£!{ ■n;    «, 

•;ir.-.%.   EttTtp* <■>-. 

I.  KJkn  a/UTH/w»»!®-,  T'cíjaSíy.  ̂ Atlitn.M.  12» 
1   Dedimus,  quod  ram;eopt'onerepoilis.  Jiiv. 

Gratum  ell  quod  patrix  civem  populoque  dediili  > 
Si  .ios  ut  patria- iitidoneus  ,  milis -gris. 
Uulis  Sc  bclloium  2c  pacis  rebus  o¿ccdis. 

My 

P.'urimum  enim  interent, quibusartibus  Sc  quibus  huac  tu 
Moiibus  iniiitnas.  Juvcn.  14. 

3  Felix  qui  indultis  notuit  fenciter  uti 
Muneribus,  [aicumque  rrwdura  iervaie  fruendi.  Fmitji:, 
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My  ,  bidd  ick ,  dat  het  voor  wat  openhertighs  ftrecke } 
Dat  hier  en  daer  een'  Poort  gefcheurt  is  tot  een  hecke, 

En  dat  het  op  het  hert  des  Meefters  werd' gepaft. 
Twee  Poorten  feggen  meer :  onthael  ick  vriend  of  gaft , 

't  En  is  niet  door  een'  deur ,  't  is  door  twee  open'  deuren : 
Den  ruymen  ingangh  thoont  wat  binnen  fal  gebeuren , 

En  dat  de  vrienden  op  mijn  Brood  en  op  mijn'  Wijn 
Niet  half  ,  niet  heel,  niet  eens,  maertweemael  welkom  zijn. 

Komt  yemand  tegens  my  het  blaedjen  om  te  keeren  , 
En  feght ,  twee  deuren  op  ?  daer  wil  men  ons  by  leeren , 

Dat  als  't  op  fcheiden  komt ,  twee  Laenen  open  ftaen , 
En  dat  ick  tweemael  heet  mij  n'  gaften  henen  gaen , 
Die  eens  genoodight  zij  n :  dat  will  ick  niet  ontkennen  j 
Aen  Mann  of  Vrouwen-kracht  kan  ick  my  niet  gewennen  > 

d'Onheufche  heufigheit,  'tonfinnige  geweld 
Dat  op  den  foetenkerf  van  vriendfehap  werdt  mis-ftelt, 
En  hebb  icknoyt  gelooft :  maer  wel  van  outs  onthouden  , 
1  Die  willen ,  Lieten  gaen ,  die  niet  en  willen ,  houden  : 
De  Waerd  moet  gaft-vry  zijn  > z  maer  oock  de  gaften  vry  > 
En  dien  ick  foo  misdoe  verhael'  het  ibo  op  my ; 
En  't  fal  in  my  den  luft  van  wederkeeren  wecken , 
Daer  gulde  vryheit  woont  voorkomen  en  vertrecken. 

Mijn'  Poorten  houd  ick  wel  verdedight :  volght  mijn  Laen , 
Mijn  Laenen'  wederzijds :  die  moet  ghy  oock  fien  ftaen ,  a.  b. 
Als  Armen  die  mijn'  vriend  omhelfen  en  onthaelen. 
Doch  Armen  fpreken  niet :  dees'  konnen  oock  geen'  taelen : 
Maerd'ander' menfchlickheit,  hetLacchen,  ishaer'gaef. 
Verftaet  ghy  dat  gelach  ?  lett  op  het  groene  gaef 

Der  Linden ,  mijn  geboomt ,  en  eertijds  mijn'  Laurieren , 
Die  haeren  koelen  pracht  als  wafcheToortfen  cjeren , 
Endenckt,  (om  kort  te  zijn  :  fyfelver  zijn  niet  langh} 

Dat  wat  mijn' jonge fluyt  van  't  Voorhouts  groene gangh  % 
Op  niewe  noten  peep,  van  defe  ftaet  te  pijpen , 
En ,  foo  ick  mijn  vernuft  noch  eens  beftond  te  Hij  pen  , 
Dat  Hofwijck  en  den  Haegh  te  famen  fouden  gaen , 
Of,  waer  den  Haegh  de  Sonn ,  dat  Hofwijck  waer  de  Maen . 

Vv  3  De 

a.Siccaunjquakscalkes  conviva foJutus    Legibusinfinis.  Hor.  2.  Stm.  Cu 
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De  Stammen  zijn  gelijck ,  de  fchaduwende  kruynen 
Sraen  hier ,  foo  wel  als  daer ,  gelijck  begraesde  duynen. 

Hier  in  gaet  Hofwijck  voor-,  in  't  's  Graven  haeghfche  Pand 
Is  nier.  als  Linden-hout  by  Linden-hout  geplant , 

En  dan  een'  iteene  buert ,  daer  Menfch  en  Peerd  en  Wagen 
De  vlugge  Fluy tertjens  den  foecen  Haegh  uy  t  jagen  •. 
Danck  hebb'  her  vuyl  gewoel  van  Wagen ,  Menfch  en  Peerd } 
Sy  jagen  Hofwijck  roe  dat  Hofwijck  meeft  vereert. 

DeGoudvinckisvan'tminil,  de  Kneu,  de  Spreew,  deLyfter, 
Hier  fitt  de  Nachtegael  en  gorgelt  met  fijn' vryfter, 
De  Koeckoeck  flaet  de  maet ,  en  roemt  van  fijn  bedrijf, 
In  volle  vrijheit,  want  de  Land-heer  heeft  geen  wijf: 
Jn  Sté  en  doet  hy  niet  dan  Mans  en  Vrouwen  tergen , 

En  menigh  laccht'er  om  diens  haeren  ftaen  te  bergen. 
Hier  dan  ft  dat  vrye  volck  van  d'een'op  d'ander'  tack> 

En,  is 't  de  Linden  moe,  het  kieft  een  ander  dack, 
Een  dack  van  Elfen-loof ,  reis-mantel  van  die  Linden , 

Dies' in  haer'cerftejeughdbefchermden  voor  de  winden, 
Befchutren  voor  Noord-Ooft ,  behoedden  voor  Noord-weft, 
En  doen  noch  dagelicks  daer  toe  haer  niewe  beft. 

Heilfaemen  Elfen  rack ,  wie foud  u  konnen  derven  í 

Ghy  doet  ons  vreughd  en  baet  in  leven  en  in  fterven  •, 
Uw  leven  ftreckt  voor  muer ,  meteen,  en  vjor  tapijt: 
Uw  leven  geeft  ons  warmt ,  en  koelte ,  naer  den  tijd , 
En  altijd  louwe  warmt  en  altijd  ftill  verkoelen  ; 

Uw'  doode  beenderen  verquicken  ons  gevoelen , 
Als 't  Ys  en  Sneew  verdooft,  het  is  een  meerder  goed, 
Geftorven,  goed  te  doen,  dan  menigh  menfche  doet. 
Maer  branden  is  te  wreed  voor  fulcken  dienft  van  leven : 

Daer  is  een'  minder'  pijn  3  dieuniew  leven  geven 
Of  't  oude  lengen  kan  :  ghy  leent  uw'  lieven  romp, 
Daer  Schip  en  goet  aen  hanght ,  tot  booren  van  een'  pomp , Van  kokers  onder  aerd,  daer  wateren  door  fluy fen  , 
Spijt  Roomens  Metfel-werck ,  en  Brufïels  loodc  buyfên , 
DaerKlinckaert,  en  Arduyn  en  Koper  moet  vergaen  s 
Daer  ftadigh  lappen  is  en  niew  verboeren  aen , 
Daeroverleefcuwlijf,  en  daer  ontfterft uw  fterven, 
En  daergerieft  ghy  kind ,  kinds  kinderen  enerven  j 

In 
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In  't  water  ftonduw'  wiegh >  uw'  dood-kift  licht  in  't  vocht  > 
Daer  duyckt  ghy ,  en  ontgaet  de  fchennis  van  de  locht : 

Onfterffelicker  lof  verdienen  noch  uw'  ftoven } 
Onfterffelicker  penn  dan  defe  maghfe  loven ; 

Míj n'  uytfpraeck  fchiet  te  kort ,  wanneer  ick  overflae , 
Wat  winft  is  door  verlies,  wat  voordeelis  doorfcha. 

d'Ondanckbaer  Eicken  ftamm  en  laet  fich  maer  eens  houwen : 
U  kan  ickhondertmael  behouwen  en  behouwen  : 

Behouwen?  dat 's  niet  all ,  ghy  levert  goed  voor  quaed  , 
Ghy  voed  die  u  verdoet ,  ghy  legent  die  u  flaet , 
En  ,  die  de  vreughd  will  fien  van  dickwils  niewe  telgen , 

En  neem'  niet  als  de  moeyt  van  wreed  zijn  en  verdelgen  j 
't  Onthoofden  geeft  de  winft:  waerisdatnoch  gehoort? 
Meer  kinders  dienen  my,  hoeick  meer  ouders  moord. 

De  wand  van  mijn  Voorhout,  of  van  mijn' twee  Voorhouten, 
Is  noch  maer  half  voldaen :  maer  u  verveelt  mijn  kouten  , 

Niews-gierigh  Wandelaer :  foo  fwijgh  ick  van  het  groen 
Van  Haeghen  Meijen-Boeck,  die  hier  de  plichten  doen 
Van  Wallen  hoogh  en  dicht ,  van  vriendelicke  mueren , 

Die  my  het  vry  gelicht  bepaelen  van  mij  n'  bueren , 
Die  MaertjeKnelisoogh  onthouden  uyt  mijn'  grond , 
Als  offer  tuflehen  ons  een'  fteenen  heiningh  ftond. 
Verganckelicke  kalck  en  kon  my  maer  bevrijden  j 
Dit  eewige  kan  bey ,  bevrijden  en  verblijden  : 

In  een  woort  fegh  ick  't  all  >  't  is  't  oorbaerlickfte  fchutt , 
Dat  fchoon  en  dienftigh  is ,  en  aengenaem  en  nutt. 

Nu  rechts  of  flinghs  gewent;  of  quellen  u  de  bochten 

Die  defe  wereld  laeckt  en  d'oude  tijden  fochten  ? 
Leght  beider  redenen  in  d'een'  en  d'ander'  fchael ; 
Wy  hebben  veel  gelijcks,  maer  min  als  akemael. 
Eerf  lange  ry  Voorhouts te faemen  tefien  krimpen 
En  fluy ten  tot  een  punt3  gelijck  de  Backers  timpen , 
Verhcught  des  Kijckers  oogh  all  waer  het  noch  lbo  dom , 

En  in  de  red'lickheitgaetalle  recht  voor  kro mm : 
Maer  't  kromm  heeft  oock  fijn'deughd,en  't  buygen  van  de  ftegenr 
Ontwalght  den  Wandelaer  van  all  te  lange  wegen  > 
Of,  fijn  ie  wat  te  kort,  de  kromte  maecktie  langh , 

En,  foodeplaetsgebreeckt,  dekonftisin'tverlangh, 

Het. 
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Het  ccn  is  prijfens  waerd ,  het  ander  niet  te  laken  \ 

E  lek  een  voldoet  fijn'  fmaeck,  elckeen  verfnipt  fijn  laken 
Naer  eigen  welgevall :  *  eens  was  't  een  ipitfche  fchoen , 
Nu  kan  een' plat  te  leeft,  en  andersgeen,  voldoen. 
Eens  was  de  broeck  foo  fniall ,  als  mag're  menfehen  dyen , 
Nu  zy  't  foo  goed  als  't  will ,  de  mode  will  't  niet  lyen  ; 
En  't  zy  dan  ipits ,  of  rond ,  of  langh ,  of  ruym  ,  of  fmall , 
Elck  weet  lij  a'  verwe  voor  lij  n  koftelicke  mail : 
De  grill  rolt  als  de  Tijd :  will  yemand  Rechter  wefen , 
Hetvonniss,  ben  ick  wijs,  en  fal  men  hier  niet  lefen  : 

't  Zijn  fmaken ;  en  die  ftaen  den  vryen  menfche  vry : 
Laet  niemant  oordeelen  van  's  naeften  leckerny  : 
De  rechte  Dreef  is  recht,  de  krom m' heeft  oock  haer  voordeel; 

Sus  doen,  foo  laeten  doen ,  is'tveilighft,  in  mijn  oordeel  5 En  die  den  miniten  haet  foeckt  in  de  meefte  ruft , 

Vergunn'  aen  yeder  een  lijn'onbefproken  luft. 
b.  c.       In  't  praeten  vind  ick  ons  het  hoeckjen  om  gekropen. 

Die  naer  't  Langh  Achterom  het  Korte  door  wil  loopen , 
Is  niet  verr  van  de  Merckt :  foo  gaet  het  hier  in  't  groen : 
Maer  die  gelijckenis  en  kan  my  niet  voldoen : 
De  Boomen  paffen  beft  tot  voorbeeld  van  de  Boomen  ; 

Dencktdat  wy  't  fchoon  Voorhout  ten  einde  zijn  gekomen : 
Nu  volght  de Kneuterdijck ,  en  ftracks  de  Plaets  daer  aen : 

Daerhebick't.  Hagenaer,  en  treckt  het  úniet  aen; 
Noch  ftoffick  om  den  prijs :  Ghy  levert  niet  als  Linden 
Na  Linden  op  de  ry :  hier  is  wat  niews  te  vinden , 

In  't  niewe  Pad  niew  Blad  >  Veranderingh  verheught , 
En  al  dat  fterf'lick  is  kan  walgen  aen  de  vreughd 
Die  evenftadigh  is :  z  De  vriendelickfte  toonen 
Vervelen  op  den  duer :  het  oor  ruft  op  't  verfchoonen , 
En  alle  lit  begeeft  dat  niet  verpooft  en  werdt ; 
3  Veel  foets  vergalt  lich ,  jae  langh  kittelen  wordt  fmert. 
Noch  is  ons  oogh  het  vieft ,  en  keurighft  aller  leden  ; 

't  Will  wiflelen ,  of 't  kreunt ;  jae  van  bevallickheden  > En 

i   Sic  volvenda  sus  commutat  tempora Kiuni. 
Quodfuitin  pretio  fit  nullo  deniquehonore  ; 
rono aliud  fuccedit ,  &  acomemptibusexit , 
Jnqueditsmagisappetitur,  floietquerepeitum 
Laudibus,  Scinitocftmoitaksjnteihouoii.  Lmt. 

xía  Tifx.iv.  Plat.  dr  Ut.  tk.     Similitudo  fatietatis  matet  eft  in 
omnibus.  Geit  foo, 

3   '.Is  fj^  «ui"®,  -re /tAíov  ï?r  j<x».  iAn:hcl.i. 
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En  die  de  reden  foeckt  van  fijn'  beweeghh'ckheït, Sal  vinden  dacfe  daer  en  naulicks  elders  leir. 

De  niew'  bcvallickheit,  daer 'c  hier  méftaette  vleyen, 
Is  't  lieve  loover-groen  van  fuy  ver'  EiTchen  Meyen . 
Daer  vak  min  fchaduws  af  dan  m'  onder  Linden  liet : 
Maer  fchaduwen  zijn  wind ,  of  fchaduwen  zijn  niet : 
Het  lichaem  maecktden  mann,  deilammen  zijn  deBoomcn  : 

Als  't  op  de  waer  aenkomt ,  voldoet  men  met  geen'  droomen : 
Stae  by ,  taey'  EiTchen  waer :  De  waerde  van  uw'  trouw 
Verdiende  wel  wat  roems  dat  hier  ílaen  proncken  íbu  w  > 

Maer  is  de  Vred'  in  't  land ,  -ick  wilfe  niet  vcritooren  > 
1  Ter  hellen  met  den  krijgh >  'k  magh  van  geen'  Piecken  hooren  , 
Die  dunne  Boomen,  meteenvinnigh  ys'ren  blad. 
Als  't  aen  mijn  vonniss  ftond ,  hy  fat  noch  op  een  rad , 
Die  d'eerften  Effenen  ftamm  tot  fulcken  grouwel  kliefde, 
En  menfehen  raferny  met  wapenen  geriefde. 

Blijft  Boomen  tot  der  dood ,  planrfoenen  van  mijn'  hand : 
En,  foououderdomm  ,  nae'menighjaer,  ontplant, 
Leent  liever  uw  gebeent  voor  Pylen  en  voor  Bogen , 
En  wordt  voor  tijd-verdrijf  gefchoten  en  getogen  , 
Dan  datghy  menfchen-vleefchfoudtfcheuren  met  geweld, 
En  trecken  uyt  het  groen  in  een  rood  bloedigh  veld. 

't  Islanghgenoeghgedoltintweemaelveertighjaeren, 
Om  eens  den  EiTchen  tack  tot  Bijl  en  Ploegh  te  ipaeren. 

2  Laet  noy t  de  Sonn  op  gaen ,  God  Vader ,  en  God  Soon , 
God  Geeft ,  dry-eenigh  God ,  die  ons  den  ouden  toon , 
Den  on-toon ,  valfch  geluyd  van  Trommelen  en  Fluyten , 
Van  niews  opheffen  fie  van  binnen  of  van  buyten  > 

Laet  dijn'  geterghde  wraeck  verfaedt  zijn  in  't  verderf 
Van  ons  gebuengh  volck ,  daer  nu  dijn  heiligh  erf, 

Dijn'  Kercke  light  verfmoort  en  in  haer  bloed  verfopen , 
Haer  Konincklicke  bloed ,  en  buyten  hulp  en  hopen , 
En  buyten  trouw  en  trooft  voor  eewigh  fchijnt  ontdaen , 

't  En  zy  ghy  met  de  boos'  eens  in  't  gericht  wilt  gaen. 
Daer  was  ick  over  Zee :  afgrijfen  doet  my  keeren  , 

Van  daer  een  eenigh  Heer  gefplift  is  in  veel'  Heeren , Xx  Van 

t  ïlaude  tuo  Marti,  miles,  nos  oJimus  arma.  OviJ.dt  I     Candida pax homincs,  traxdecet inferas.  ¡í.  j. 

rem.  '      z  ilwrn  tífU¿»  c-%)i|«H>'5i"f  /Si'svi^».  ̂ tnftoph.Tac. 
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Van  daer  een'  Kroon ,  een'  Kroon ,  en  noch  een'  Kroon  verraft 
Op  hoofden  is  geraeckt  daer  op  fy  niet  en  paft. 

Hoe  foec  is  't  in  mijn  Laen  te  komen  uy  t  die  ftancken ! 
Wat  hebben  wy  met  ernft  den  Hemel  te  bedancken , 

Voor  't  fachte  fpiegelen  aen  volckeren,  diens  quaed 
Hetonfefchier,  nietfchier,  maer  verr  te  boven  gaet ! 

'k  Hebb  met  den  Efch  gedaen,  Efch-doornen,  fchooner  troncken, 
Ghy  mooghtniet  ongemeltmijn'  Vierhoeck  om  ftaen  proncken. 
(Dit'sMerckt-veld,  ofdePiaets,  naeft  aen  't  kort  Achterom, 
Of  aen  mijn  Kneuterdijck}  ick  heet  my  wellekom , 

En,  vrienden,  umeteen,  die  met  mijn' trage  treden 
Tot  op  dit  groene  Ruy  m  geduldigh  zijt  gefchreden. 
Leent  noch  wat  lijdfacmheits  eer  dat  \vy  verder  gaen , 

't  Is  mogelick  de  pijn  wat  waerdigh  ftill  te  ftaen. 
My  dunckthet  is  een  Plein :  een  Pleintjefultghy 't  noemen : 

Maer,  daer  de  waer heit  fpreeckt,  en  fchroom  ick  niet  te  roemen. 
Dencktaen  hethoogh  gebouw  van  bakken  verrgebrocht 
Dat  geen  vervuyl  en  kent  van  Spinnewebs  gedrocht : 
Denckt  aen  het  trots  gewelf  van  Hollands  oude  Heeren , 
DaerduyiendMenfchen  daeghsenduyfendin  verkeeren, 
Daer  dack ,  en  mueren  toe ,  gekropt  zij  n  met  den  pracht 

Van  Spaen  iche  Vendelen  by  Wilhem  t'huys  gebracht , 
By  Maurits  menighmael ,  by  Frederick  om  't  befte, 
By  Wilhem  ander  mael :  (God  geve  niet  voor  't  lefte : 
Soo  't  oyt  gebeurde  dat  de  lefte  van  dien  ftamm 
Den  toom  van  's  Vaderlands  beftier  te  ftade  quam} 
Daer  eens  het  bloedigh  jock  gefchopt  en  afgelworen , 
Enuytdeflaverny  de  vryheit  is  geboren  > 
Daer  laeft  der  Pylen  knoop ,  die  op  het  flippen  ftond, 
Van  niews  verfekert  is  in  broederlick  verbond, 

't  En  is  geen  Kamertjen :  't  magh  wel  een'  Kamer  heeten : 
't  En  magh  geen'  Kamer  zijn :  een'  Sael  is 't ,  die  wy  weten 
Dat  by  de  grootfte  ftaet ;  een  vloer,  daer  menigh  voet 
Den  anderen  doorwerrt  en  geen  belett  en  doet. 

Maer,  brenght  de  Maet-ry  voorr,'k  fal  't  tot  een  vloertje  maken, 
Een  Vloertje  tot  mijn  Plein :  nu  fchijnen'tftijve  kaken  ■, 
Stracks  fullen  't  ftappen  zijn.  wat  zijn  thien  roeden  vlacks 
Op  vier  of  vijf  in'tkruys?  veel,  feghtghy,  onder  dacks: 

't  Is 
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't  Is  feker  en  bekent :  maer  dobbel  doet  veel  fchelen  , 
En  dobbel  is  de  vloer,  en  twcemael  hier  de  deelen 

Van  gins  het  breed  en  't  langh  >  Siet  vry  mijn  Pleintjen  aen  , 
Daer  ghy  ftaet ,  fouden  pas  twee  Hooffche  Saelen  ftaen : 

Maer'tfchijntniet.  Dat 'sfoo  waer,  dat  ick,  die  't  hoor  te  w< 
Mijn  fel  ven  menighmaelde  mis-maet  heb  verweten, 

Mijn' oogenmenighmael  in 't  ongelijck geílelt ; 
Tot  dat  ick  't  wiss  en  't  waer  van  niews  had  overtelt, 
En  't  vonniss  tegens  mijn  fteegh  on  verftand  geiireken. 
Doe  't  waer  was  en  waer  bleef,  beftond  ick  de  gebreken 

Van  's  menfehen  oordeel  ('k  meen  fijn  oogh-deel)  aen  te  gaen , 
En,  dool  ick  nu  noch  niet,  foohebbick'tdoeverftaen. 

Dit  Plein  is,  alsickfey,  twee  Saelen ;  maer  twee  Saelen 
Meteene  kapp  bedecktj  endiekappdoetonsdwaelen: 

Die  kapp  is  't  halve  rond  des  Hemels ,  dat  wy  fien ; 
1  En  tegens  fulcken  kapp  wat  is  dit  Plein?  miflehien 
Een  punt  induyfencen  van  punten  doorgeiheden. 

Doe  pleitt'  ick  tegens  my ,  doe  vracghden  ick  mijn'  Reden , 
Is 't  wonder  dat  het  krimpt  en  klein  wordt  in  ons  oogh  ? 
Is  't  wel  een  iluckjen  van  een  pees  tot  fulcken  boogh  ? 
Langhs  die  leer  klom  ick  op  tot  boven  all'  de  buyen 
Die  't  Zu yden  tegens  't  Noord ,  't  Ooft  tegens  't  Weften  ruyen 
By  dagelicks  krackeel :  van  daer  tot  by  de  Maen , 
Van  daer  verby  de  Son ,  tot  daer  de  Sterren  ftaen , 

Van  daer  tot  daer  Gods  mann  fijn'  heilige  gedachten , 
2  SijnLichaem,  of  fijn' Geeft  (hy  kon  't  niet  feggen}  brachten 
Ten  derden  Hemel  in ;  en  'k  was  mijn  Pleintje  quijt, 
Alsof 't 'er  niet  en  waer. 3  Doe  viel  ick  aen 't  verwijt 
Van 's  werelds  y  del  heit,  en,  feidick,  fotte  menfehen , 
Befteedt  men  daer  beneên  dat  forgen  en  datwenfehen , 
Dat  eewigh  tommeien  aen  fulcken  nietmetall  ? 
Is  heel  de  werelds  kloot  niet  meer  als  fulcken  ball . 

Is 't  fulcken  balletje?  en,  alswy'talbefaten, 
Met  all'  den  Mieren-neft  van  Kroonen  en  van  Staten , 

Xx  2  Waer 
i  Omriem  Terra:  ambitum  ad  Coeli  fpatium  puncK  conftat 

obiinete  rationem.  Boïth.  z.ie  Cenf. 
z  z  Ctr.  ii.  2. 

3  Muiidi  punitus  (nequeenim  eftaliud  Tem  in  univerfo) 
bïc  eft  materia  glorii  norira: ,  hic  lèdes ,  hic  honores  geri- 
mus ,  hic  exercemus  imperia,  hic  opesrapimus,  hictumul- 
Hiüui  hurriauni  genus.  Plw.lii.  1 1.  c.  6 B.  Hoceit  illud  puil- 

öum  >  quod  inter  tot  gentes  ceno  Sc  igne  dividirur:  qnara 
ridiculi  iunt  mortalium  termini !  Punitum  eft  illud  in  cjuo 
navigatis,  in  quo bellatis.in  qno  regna  dilponitis.  Sin. i .  nar. 9 . 
Terram  hanccum  popuüsurbibufque  6c  flumimbus  &  ainbiru 
maiis,  punrti  loco  ponimus,   ad  univcrli  referentes.  Sm. 
Conf,  ad  dïarc. 
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V/aer  't  wel  een  Datje  by  het  onuy  tfpreeckbaer  Dit , 
Waer  't  wel  befittens  waerd  by  wat  men  hier  befitt? 
1  Mijn'  ziel  was  foo  vernoeght  in  't  geeftigh  ommeroeren 
Van  all  haer  binnenfte ,  en  't  heilige  vervoeren 
Verwerdden  haer  foo  foet  in  't  dencken  wat  fy  docht , 
Dat  ickfe  pijnelick  van  boven  neder  brocht  : 
My  docht  fy  futfelden ,  en  hare  luften  fpraken 
Van  Tabernakelen  om  hoogh  te  mogen  maken : 

Soo  wel  was  't  daerfe  was,  en  daerfe  gingh  foo  flecht. 
Nochtans  hier  is  fy  weer.  Hoe  raken  wy  te  recht  ? 

Efchdoornen ,  leeft  ghy  noch  ?  u  liet  ick  hier  beneden  > 

U  komt  het  einde  toe  van  mijn'  gebroken  reden. 
"-  Zijt  ghy  het  wild  geboomt  daer  't  mannetjen  in  fat 
Om  God  in  't  vleefch  te  fien  ?  Daer  leeft  wat  in  uw  blad 

Dat  Sycomorichlijcktj  en 't  heeft  de  foeteluyden 
Die ,  langh  in  d'aerd  verrott,  noch  leven  in  haer'  kruyden , 
Doen  feggen  ja  en  neen  >  en  't  hanght  noch  in  den  ftrijd, 
Dien  ick  niet  fcheiden  fal :  ick  neem  u  foo  ghy  zijt  > 

Of  als  m'  u  hebben  wil ,  of  als  ick  u  kan  vinden ; 
Half  Moerbey  en  half  Vijgh ,  half  Wijnranck  en  half  Linden , 

Al  foo  tn'  u  doopen  will ,  mits  ghy  voor  flaeven  ftreckt , 
En  mijn  hoofd  met  het  Uw,  als  Parafo(le?is  deckt. 

'tlsaengenaemendienft,  foo  langh  uw'kruynendueren  j 
Maer  dat  's  half-jaerigh  werck :  Dat  weten  uw'  gebueren , 
Mijn' bruyne  Mannetjens,  die  tuflchen  beiden  op 
By  ell  voor  ell  in  't  jacr  haer'  nemmer  grijfen  kop 
Ten  Hemel  fpoedigen  ,  om  Somer-Sonn  te  blinden , 

En  'r  plein  te  decken  voor  de  fchraele  winter-winden, 
'k  Verpraet  my :  't  is  oud  Hout ,  en  hondert  jaer  in  ftaet Van  breede  fchadu wen.  en  die  van  verre  ftaet 

Verneemt  van  Nootdorp  af  het  vierkant  Bofch  van  Maften  ■, 

En  die 't  van  bijds  geniet  (u  meen  ick ,  lieve  Gaften, 
Die  Coets  en  Peerden  hier  of  voor  de  koude  berght, 

Of  voor  de  fpitfe  Mugg'  die  warme  Henghften  terght } 
Prijft  de  voorfichtigheit  van  Hofwijcks  dooden  ftichter , 

Die  't  ongemack  bevroed'  en  maeckten  't  Beeften  lichter , En 

:  Jam veibipfa terra ¡tamihipaivAvifa «ft,  utmeimpeiii  noftii,  quoquafi  punctum tjus  sttingimus,  paritcrct.  Oc. 
StDin.  Scip. 

z   Luc.  :y.  3,4- 
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En  menfchenaengenaem  ,  gelijckis  alle  pijn 
Die  onfen  naeften  fmerten  daer  \vy  vry  afzijn. 

MijnWandelaerismoe:  ick  kan 't  hem  niet  verwijten: 
Wie  foud  lijn'  lijdfaemheit  in  't  einde  niet  verilijten , 

Op  lbo  veel  wild  geklaps  ?  maer  't  fal  haeft  beter  zijn : Tot  noch  toe  voed  ick  hem  met  Peper  en  Afijn , 

Tot  allerley  Salaet  van  fmaeckeloofe  bladen  : 
Hier  neftens  light  een  Bofch  dat  beter  is  geladen ;  F. 

Een  dat  de  keel  toe  lacht ;  een'  Keucken-  wilderniss , 
Daer  't  fruytgefchotelt  ftaet  en  maer  te  grijpen  is. 
Komt  binnen,Heer  enVrouw;maer,Meid  enKnecht,ftaet  uyt,en, 
Lackeyen,  weeft  gegroet ,  en.  Pages,  wandelt  buy  ten: 
Voor  fulcke  Kijckers  zijn  de  fporten  van  dit  Heek , 

Voor  fulcke  moft  mijn'  Bors  aen  't  koftelick  befteck , 
Dat  defen  Boomgaert  floot  in  vyverlicke  Grachten. 

Een  woord  voor  duyfenden ,  all  die  maer  met  gedachten 

Mijn'  finlickheden  rooft ,  is  hier  foo  willekom 
Als  hamer-flagen  op  een'  Porceleine  komm. 

Nochtans  is 't  open  Hof  in  defe  vier  Saletten. 
Maer  moet  ick  Heer  en  Knecht  gelijck  aen  tafel  fetten  , 
Pknt  ick  voor  groot  en  klein?  Ey,jongh  volck,neemptmijn  geld, 
En  fnoept  den  Merckt-korfuyt,  en  dpet  hier  geen  geweld. 
Geweld  is,  achterbax  den  Landheer  af  te  haelen , 
Dat  weinigh  ftuyvertjens  metniemands  leed  betaelen , 

Daer 't  naer  den  kooper  wacht :  Hier  kan  mijn  foet  verwacht 
Van  menigh  jaer  gequeecks  onwetens ,  ongeacht , 

'tGeftolenbeetjen  zijn  van  die  maer  luft  te  fnoeyen : 
Hier  kan  de  dertelheit  den  teeren  tack  in  't  bloeyen 
Sooternendat  hy  bloed',  en  nieten  bloey  van 't  jaer. 

Maer 'k  wenfehte,  dat  iöo  fterft,  noch  ongeboren  waer, 
Eer  dat  ick  om  een  leur  van  Appelen  of  Peeren  * Het  vriendelick  onthael  van  vreemden  moft  ontbeeren , 

En  fíen  fuer  eer  ick  't  wift.  Neen,  vrienden,  wie  ghy  zijt, 
Die  my  een  deel  vergunt  van  uw'  verloren  tijd , 
En  komt  van  uyt  den  Haegh  tot  binnen  defe  hagen , 

Gevolghtof ongevolght >  ickftell'taenuw behagen, 
De  ileutel  van  mijn  hert  ís  die  van  defen  thuyn  > 

Daer  is  een'  vryejachtoock  in  't  verpachte  Duyn : 
Xx  3  Magh 
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Magh  de  gebroodde  knecht  fijns  Meefters plaets  bewaeren, 
lek  gaiin  u  met  de  vreughd  de  vrucht  der  volle  jaeren ; 
Pluckten  doet  plucken ,  fchudt  en  lact  u  fchudden ,  raept 
En  laet  u  raepen :  denckt  de  Land-heer  iitt  en  flaept ; 

't  Is  buyt  all  wat  u  kift :  fpaert  maer  de  teere  telgen ; 
't  Ooft  is  ten  beften ,  't  houten  kan  mijn  niet  verfwelgen ; 
Die  'tCapitael  behoudt  forght  voor  den  Intereft : 
Die  blijft  u  op  mijn  gunft  voor 't  naeftejaergeveft.    ' 

Doftoren  van  den  Haegh ,  't  zy  t'uwer  baet  gefprokeh :  ' 
Send  ick  u  Siecken  t'huys,  ick  houw  my  niet  gewroken  j 
My  isgeen  leed gefchiet dat  wrekenswaerdigh  zy  : 

Is  't  mergen  mogelick ,  Rhabarbertje  ftae  by , 
En  Sene ,  windigh  blad ,  en  Mann'  en  Tamarinden , 
En  Aloë ,  die  't  all  kont  drijven  en  ontbinden , 
De  fchuld  is  buy ten  my :  ick  ben  maer  Waerd  geweeft  ■, 

Dien  't  minft  van  allen  paft ,  dit fchaedt of 'dat getieefi. 
'kHebbvrygelaghgegunt,  'k hebbmildelick gegeven, 
En  laeren  nemen  :  maer  van  giften  die  vergeven 

En  draeght  mijn  Acker  geen  :  l  het  fchielick  witte-brood 
Dat  naer  den  Duy  vel  heet ,  en  altemets  eens  doodt , 
En  altijd  geck  en  lockt,  en  wijfe  luy  doet  duchten , 

Schaft"  ick  geen'  vyanden.  Indien  uw'  fiecken  fuchten , 
*  Sy  wijten  't  niemand  als  haer'  ongebonden  keel , 
En  't  lieve  mis-verftand ,  dat 3  Koftelick  Te  Veel , 
Dat  gulde  letteren  tot  uwent  moften  eeren  -, 

Raeckt  dat  ter  wereld  uyt  ?  feght ,  goeden  nacht ,  mijn'  Heeren , 
AenBoeck,  en  Apotheeck,  aen  Croes  en  Recipe. 

Maer 't  ambacht  lijdt  geen'  laft  ■,  de  Duy  vel  lacht'er  mé. 
Van  Adams  Boomgaerd  af  tot  die  wy  heden  pooten 
4Zijnonfekeelen  maer  bedrieghlickegooten, 

Verraders  van  ons'Lijf  en  onfe  Zielen  toe. 
Och  of  fy  lacchen  koft ,  die  weelderige  koe , 

Die  ginder  in  't  voil-op  van  Hollands  befte  weiden 
Genoegh  en  overdaed  foo  wijs'lick  weet  te  fcheiden  > 

Wat * 

i  Hoc  hic  quidem  I-.omines  tambrevem  viram  colum ,  talem  fe  cogitar,  quod  nemo  irhbecillurn  'ï  Sen.  ip.  114- 
Cuín  hafce  herbas  eiulmodi  in  fuamalvum  congerunt,  Foi- I  j  Ou' JW  dytüit ,  '¿ti  ¿v  ¡&>0\ov  f  fvnut  *.  Hipfnt.fcc.  z. 
midolofas diüu ,  non  elïi  modo:  quasberbaspecudes  noo    tphtr..*.. 

cJuiu,  homincscdunt-  Plant.  Tfiud  5.1.  '  ;  Eö  mores  «ncre ,  ut  homo  maiirr.c  cibopereat,  Plin. Vilibus  ancipites  fuogi  po'.icmuramicis.  Juv.  \Hi.zS.i.t. 
z  Numquidcnimliicfuroieft,  quod  nemo  noftrum  raor-  J 
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Wat  maeckte  fy  gefchals ,  wat  fprack  fy  met  gemicht , 
Dat ,  die  haer  Meefter  is,  fijn  felven  niet  en  tucht, 
Dat  die  de  wetten  maeckt  en  roemt  alleen  op  Reden , 

Geen'  eigen  wett  en  weet  voor  't  minfte  fijner  leden ; 
Geen'  buyck,  geen'  mondjes-maet,  dat  Beeften  Menfchen  zijn , 
En  menfchen  meeftendeel  maer  redelick  in  fchijn  ! 

Wat  light  my  aen  de  moey  t  van  't  pleiten  voor  dé  Beeften  ? 
't  Stuckvaltmy  wattefwaer  ■,  ickfchenck  het  ftercker' geeften : 
Want,  watdekeelbelanght,  en 't  leckere  verdriet, 
't  Zy  roemeloos  gefeght ,  de  Sond  en  raeckt  my  niet. 
Danck  hebbe  Die  my  gaf  mijn  felven  te  vermannen , 

1  En  tegens  't  fottgeweld  van  Mond-luft  in  te  fpannen : 
lek  ben  niet  fmaeckeloos ,  noch  mijn  gehemelt  fteen : 

Maer  't  is  mijn  Hemel  niet :  mijn'  tongh  en  is  geen  been ; 
Sy  voelt  i  2en  ick  voel oock  hoe  langhfy  dient  te  voelen, 
Hoe  veel ,  en  hoeveel  niet :  verdrincken  is  geen  fpoelen  > 
Daer  hoort  maer  dri.ncken  toe;  datweetick,  en  wat  meer: 

Gelijck  het  fpoelen  koelt ,  foo  doet 3  verdrincken  feer : 
♦  All  dat  ick  dragen  kan,  en  fchroomick  niet  te  laden  : 
Maer  dat  ick  niet  en  kan ; 5  het  minfte  Meer,  kanfehadenr 

Als  't  vat  maer  voll  en  is ,  foo  drijft  het ,  of  het  ftond  > 
Soo  haeft  als 't  overloopt,  foo  moet  hetnaer  den  grond  : 
Dat  doet  de  lefte  dropp :  wat  doen  dan  duy  fend  droppen 

Naer  't  vat  aen  't  fin  eken  is?  ilett,  fponi;en,  lett,  foppen, 
Lett,  drinckers,  dietebedd,  gelijck  te  gronde,  gaet; 
En,  daer ick wefen wouw,  lett,  Snoepers fondermaet, 

Wat  dat  uw'  Maegh  gewelds  van  Tongh  en  Keel  moet  lijden , 
Van  overfwelgens  meer  als  Beeirelick  verblijden. 

Een  gierige  Portier  maghaen  de  deure  ftaen , 

De  deur  van  't  Kamer-fpel ,  en  laeten  binnen  gaen 
Al  wat  'er  wefen  will :  in  't  ende  moet  hy  hooren Dat  over-vall  benauwt ;  dan  moet  het  of  van  voren , 
Of  weer  van  achter  uy  t ,  dat  meer  is  dan  de  Sael 

Kan  (weigen  metgemack.  Ick fpreeck  geen'  duyiter'  tael  ■, De 

I   2«f£fi7iu/'ii  Ki7Ú*a;iln0tafyt\ín.  TaHmí.  ap.  Sicb.       '  OT.v»  A'gv.xhthÍ  ̂ kSj.   Cal!i¡lb.£tl  lAltx.Ap  Pint.  de  ira  tthit. 

1  Oi/W -n  yi  ujassre  Ai'at/ifSw.  Theqra.    Hvban£yTÍ/«-]      .-    Kdj  ¿S   tt»v    -ro  7raXi/    tjT  4>C?i  otáélwcv.   Hippeer.  2. 
ce/9T  ,  «te  ¿zz;y.yjwt .    A-Tni'^i'jij  ïtu7,  s Tí  Kilfis  ,  AÁ\'  'r.óius  ,  ̂f;"'ar.  $1. 
1-^tifi^jTÍ.  ̂ Htx.inSjntrcpb.af.jilltta.  6  Hinc  phrenefc  peiiculoía  ,    liinc  calculi  gravis  poena, 

5  Mei¿unt  in  pocula -jienrem.  MmU.$.  <JJ!  Mi.  exitid'ii  eruditas ,  hinc  voniituf  Sequens ,  (èmefasepa- 

4.  Nun  vicum  hominihus  modeiati ,  !"<  \  y:r>o  homir  1  intcrnoittltl  vilecrum  c:uore  iucdeniium.  ^ni:ef. 
folent,  qui  quidem  probi  úut.  Tlaut.  Truc,     C¿  pÍM{M¡    litHcl.é-icjuti. 
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De  iaccke  fclf  fpi'eeckt  Duy tfch :  wie  ooren  heefr,  kan  hooren ; 
Wy  fien  wat  ons  gebeurt  van  achteren,  van  voren , 

(Daer  moet  geen  doeckjen  om}  van  ond'ren,  met  verlof, 
Van  boven  rauw  en  rott,  en  geel ,  en  groen ,  en  grof. 
En  al  om  eens  Portiers  verraderlick  onthaelen 
Van  all  dat  binnen  will ,  en  eindelick  de  Sacien 

Van  Maegh  en  Buycken  Darm  doet  berften  van  Colijck ,  - 
1  En ,  voor  het  befte  loon,  maeckt  vaneen  Lijt  een  lijck. 

Nu,  Snoeyers,  't  ftaet  u  vry ;  ghy  mooghc  wel  binnen  komen  j 
Maer,  weeft'erop  verdacht,  de  dood  is  in  de  Boomen  j 
Dan  't  leven  ifler  oock.  Siet  ghy  die  peerfche  Pruym , 
Die  ongefoolde  Maeghd  van  vinger  en  ván  duy  m , 
Dien  Appel,  goud  op  groen,  die  wonderlicke  Beften , 
DieKerften,  uytterlick  als  roode  wijn  in  fleften  , 
Noch  beter  in  haer  lijf;  die  Peer  met  haergeilacht 
Door  menigh  overfpel  tot  foo  veel  keu rs  gebracht  ? 

Het  lacht  all,  dat  men  't  fiet  (  men  fchijnt  het  fchier  te  hooren , 
En  fo  waer't  Spreek-woort  valfch,de  Buyck  en  heeft  geen' ooren} 
Maer  't  lacht  voll  Aloës,  voor  die  llch  felfs  verraedt , 
En  nieten  onderfcheidt  veribttzijn,  van  veriaedt.  . 

Ghy  zijt  verfaedt,  en  meer,  van  dit  langhwijligh  preken  j 
Maer,  hoort  het  tot  de  lijft  van  kribbige  gebreken, 
Uytdingetjens  van  niet,  uyt  ongeachte  ftoff 

Te  fuygen  's  fchepfels  nutt,  te  tuygen  's  Scheppers  lof ; lek  ken  de  volle  fchüld,  en  wilfe  niet  Verbloemen : 

'kMaeckgeerenyetvan  niet,  en  diftelen  tot  Bloemen. 
All  wien  het  luft  met  my  de  Bloemen  gae  te  ilaen , 

E-  E.   Begeve  fich  op  zy ,  daer  all'  def'  Mannen  ftacn , 
(°k  Segh  niet  meer  Mannetjens  >  dat  voeghd'  haer' jonge  jaeren} 
Maft-boomen ,  dick  en  fteil ,  die  met  haer'  bruyne  paeren 
De  Cingels  van  mijn'  Thuyn  omcingelen  met  pracht , 
En  maeckcnd'er  by  naeft  van  Middagh  Midder-nacht ■, 
D'Atheenfche Galery  daer  Roomen  felfs  gingh  haelen 
De  wandelende  less  van  wetenfehap  en  taclen , 
Moet  fwichten  voor  dit  pad,  voor  defer  paden  groen. 

Komt,  wijfe  Wandelaers ,  hier  hebb  ick  u  van  doen : 
.Laet  Vrouw  en  Kinderen  de  voofe  vreughd  der  vruchten 
Genieten  voor  haer  deel ,  en  naderhand  befuchtcn  ; 

Wy 

Noniiefutorfctiltimusmcmiuniinorcft,  cum  tam  exiguum  c;pias ,  capcr«  multum  ?  Sen.tlt  Brtv.c,  i«. 
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Wy  fullen  Mond  en  Tongh  hefteden  aen  wat  meer, 

Aen  vrucht  daer  van  den  beet  tot  beter  voedfel  keer'. 
Het  gemelick  verhael  van  Staetfche  vodderyen , 

Van  Werelds  werringen  en  meen  ick  niet  te  lyen : 

(Die wetten  fchrijv'  ick  voor)  ick  bann  den  heelen  Haegh , 
Met  al  fijn  achter-klapp,  '  ick  bann  de  vuyle  plaegh 

Van  loole  pleitery ,  ick  bann  d'onftuy  migheden 
Van  over-heerigh  volck  in  ongerufte  Steden , 

Den  niewen  overgangh.  Ick  bann  het  bits  vermaen 

Van  Kercken-fpertelingh :  Staetuyt,  Arminiaen, 

Die  op  den  Gomarift  uw'  tanden  meent  teflijpen  -, 
Enftaetuyt,  Gomarift,  die  defen  meent  te  grijpen 

En  krabben  d'oude  roov'  van  't  feer  van  Achtien  op : 
All'  die  u  lukken  gall  voelt  fteken  in  den  kropp , 
Ick  bid  u  ,  ftaet  van  verr ,  en  laet  de  vuyle  luchten 

Van  fulckepoelen  hier  d'onnoofele  geruchten Van  beter  onderhout  niet  fmetten  met  verdriet: 

Vergalt  ons'  eenigheit  met  fulcken  AliTern  niet. 
In  't  drucke  van  den  Haegh  verdragen  wy  't  by  rijden , 
En  draegen  met  geduld  all  dat  men  daer  moet  lijden , 

En  ftaen  ons'  poos  te  roer ,  en  vinden  in  't  krackeel , 
*  Wel  tegens  heugh  en  meugh ,  ons  ongefochte  deel , 
En  fien  ons  niewen  haet  voor  ouden  dienft  beftellen , 

En  metgerockten  vloeckvoorvromemeeninghquellen: 

Hierzijnw'op  Hofwijck,  3  fchouwvanaldatHooftenHaeght, 
En  al  dien  d'onvré  luft,  en  dien  de  vré  mishaeght , 
Mishaeght  ons'  broederfchap ,  die  fonder  Eecken  Alfiem 
NaerWaerheiten  niet  meer,  der  Zielen  eigen  Balfem, 
Door  focte  wegen  fpoort ,  en  houdt  geen  onderfoeck 

Haer'  moey  te  waerder  dan  Gods  een  en  ander  Boeck. 
4  In  't  een  en  't  ander  Boeck  zijn  een'  en  ander'  Bladen 

Voor  onfer  oogen  mift  met  duyfterheit  geladen : 

Yy  De 
i   Efttprocul  lilis  Sc  amara:  prïtia  lingui.  Ovid.de^lrt.  z.     Pcrtinet ,    nefcire  malum  eft  agitamus.  Her.  s..  Sm.  6. 
Protinusantemeum  quidquid  dolet exue  limen.  Jhv.  h.  i       Roma;  magni  officioruin  negoiioiumque  acetvi  omncsi 

i  Ti  j5  m^X" "<?,«"  ;  'Attet.  I  contemplatione  talium  abducunt,  quoniam  otiolbrum&ia 
3  Seceflienini  non  tantum  ab  hominibus,  fed  a  rebus,     magno  lotilïlentio apta adminilhatio  talis  eft.   P/in.  3  5.  y. 

Scpriruum  ameis.  Sm.ip.S.    Minimè  male  cogitantes  llint ,         4  InvoIutaveritasina!tolatet ;  necde  maligtiiiate  natur.ï 
qui  in  Agricultura  ltudio  oceupaú  funt.  CM.dtreRufl,  quetipoflumus :  quia  Dulliusrei  dirticilis  inventio  eft.nili 

Ergo,  ,  cu|ushicunus  inventa:  fructuseft  ,  invenilTe.  Quicquid  nos 
Serinooritut  non  de  vill¡sdo¡nil>u(vc  alienta;  meliores  beatofque  fafturum  eft  ,  aut  in  apeno,  autinproxi- 
Nee  male  nccuc  Lepos  laltei :  led  ur.od  rnr-gisad  nos       !  aio  pofuit.  Sen.  de  Bsr.tf.  7, 1. 
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De  Wacrheit  iiTer  in ,  dat  s'klaerheit  fondcr vleck* 
1  d'Onklaerheit  is  alleen  der  Leferen  gebreck  > 
Die  dat  den  Schrijver  wijc ,  doet  even  als  de  blinden , 
Die  midden  op  den  dagh  den  middagh  niet  en  vinden  , 
En  keuren  hem  voor  nacht ,  om  dat  haer  alles  fwert 

In  haer  onkunde  du  nekt,  en'twitt  onthouden  werdt. 

All  't  nbodige  nochtans  is  klaer  voor  alle  Vromen , 
Als  middagh:  uytgefeght,  demoedwillonferdroomenj 
Den  Lefer  die  fich  minftin  fulckedroomen  voedt, 
Gedijdt  ontwijffelick  het  noodige  tot  goed. 

Maer  defcr  redens  toom  en  zijn  \vy  ibo  niet  machtigh , 
Of  hy  ontilipt  ons  wel :  foo  dat  ons  klaer,  klaerachtigh , 
Enwaer,  wacrachtigh  werdt:  endanvolghtmeeren  min, 

Nacr  meer  en  min  verlaets  op  't  foet  van  eigen  finn : 
Soo  komen  \vy  fomtijds  van  linnen  wat  te  lchillen , 

Soodat'ertwceZuyd-weft,  twee  and' re  Weilaen  willen-, 
2  Maer 'ticheel  en  maecktgeen'  twilt;  ick  haet  mijn'  broeder  niet, 
Om  dat  ick  liever  groen ,  hy  liever  purper  liet : 

't  En  is  geen  Mcnfchen  werek  -,  't  zijn  ílege  3  beeft'lickheden  , 
Eens  anders  met  geweld  te  binden  aen  mijn'  reden, 
En  maken  plotfelick  een  vyand  van  een'  vrind , 
Om  dat  hy  lijn  Geloof  in  't  mijne  nieten  vindt, 
Om  dat  hy  niet  en  voelt  dat  ick  meen  wel  te  voelen. 

Lacgh  dat  vuyl  over  boord ,  wat  waerd'er  min  te  woelen  s 
Wat  waerd'er  min  gefpoocks ,  wat  waerd'er  min  gedruys , 
Wat  waerd'er  koele  kalmt'  m  Kerck,  in  Huys  en  kluys ! 

Om  alles  in  een  woord  van  kortbeflagh  te  knoopen , 

Vind  ick  mijn'  even-meních  het  toe-pad  mis  te  loopen , 
Den  By  wegh  in  te  ilaen  •,  of  lien  ick  hem  verlockt 
Van  fpijfe  daer  de  dood  een'  tand  heeft  in  gebrockt ; 
Wat  niaeck  ick  voor  gebaer ?  ontftell  ick  my  van  buyten , 
Ontileeck  ick  mijn  gemoed  ¡  werp  ick  dien  Mann  met  kluyten , 
Schend  ick  hem  met  verwijt ,  wenfeh  ick  hem  erger  quaed 

Dan  't  geen  hy  eten  will,  dan  daer  hy  henen  gaet-, 
Haet  ick  hem  om  fijn  doen ,  vloeck  ick  hem  om  fijn  dwaelen  ? 
Dat  ly  den  Hemel  niet :  Ick  tracht  hem  af  te  haelen , Ick 

i   AnimusnoOcrad  vcrapercipiendacaligat.  Sen  io.  «/1.71.1  re  ,  Scunicuiquefuumfentirerelinquere,  quam  cententiofis 
1  Inde  furor  vulgo, quod  nurhiña  vicinorum  Odit  Utetque 

lói  as  iiuamiblosciedat  lubendos  E(ièDeos,qnos  ipfecolir. 
Juv.Stt.  15.     U[¡i¡useftüCulüs¿r>:lnisri:l¿i]¡ceD[ibusavcrte 

lermo:iibusdererviie.  Tb.  de  ¡\¿my.dtlm.Chr.  3.44- 

3   Mundi  Principio  indulfit  communis  conditorüüsTJBi 
mm  animas  >  nobií  animum  quoqu:.  J«i/.  ij. 



H   O    F    \V    Y    C    K.  $ff 

Ick  thoonhem  fijn  gevaer ;  ick  wijs'  hem  'c  beter  pad 
Mee  all'  mijn'  Redens  macht  •.  lbo  hy fe  niet  en  vatt , 
Ick  fucht  hem  droevigh  naer ,  ick  wenfeh  hem  beter' oogen , 
Ick  ftraff  hem  met  niet  meer  als  broederlick  medoogen , 

Ick  doe  hem  wat  ick  wouw  dat  my  gebeuren  kond' , 
Wanneer  een  Broeder  my  een  ltall-licht  volgen  vond  j 

God  roep  ick  tot  lijn'  hulp ;  God,  die  my  heeft  bevolen 

Mijn'  vyand  wel  te  doen  :  *  wantfelver  foud'  ick  dolen 
En  in  den  doncker  gaen,  gund'  ick  mijn'  naeften  quaed , 
En  fulttefijn  ellend  met  Chrifteloofen  haet. 

Wie  deert  Gods  erfdeel  niet,  wie  treurt  niet  om  dejoden  , 
Het  heilige  gedacht,  dat  haeren  Heiland  doodden  ? 

Wie  deert  de  blindtheit  niet  van  's  werelds  grootile  deel , 
Dat  Heil  en  Duy  veis  macht  noch  hebben  by  de  keel  ? 
Wie  kan  de  Chriftenen  befien  en  niet  befchreyen , 
Die  door  Roomfch  raifverftand  van  Sion  zijn  gefcheyen , 
En  willen  lcheppers  zijn  des  Scheppers  die  haer  fchiep, 

En  willen  noch  voldoen  't  geen  hy  van  't  Kruys  af  riep 
-  By  Hem  te  zijn  voldaen ,  en  doen  Hem  ftadigh  fterven , 
Die  ons  door  eene  dood  het  leven  heeft  doen  erven } 

't  Zijn  blinde  grouwelen ,  onnoofel  mis-verftand : 
God  weer'fe  meer  en  meer  van  u ,  m ijn  Vaderland, 
God  kome  noch  eens  af,  en  geeflel'hier  beneden 
Noch  eens  die  koopers  uyt  fijn'  huyfen  der  gebeden : 
Het  fchijntgeen  Menfchen  werek,  wy  zijn  der  moeyte  moe3 

Der  vruchteloofe  moey t'  •,  daer  hoort  mirakel  toe. 
Maer  eer  't  mirakel  kom'  (Hy  weet  fij  n'  goede  tijden  } 
Wat  zijn  ons'  plichten  meer  als  treurigh  medelijden  ? 
Wat  zijn  ons'  wapenen,  alsbidden  om  dien  dagh, 
Die  eens  de  heele  Kudd'  in  een'  koy  brengen  magh  ? 
Dat  bidden  is  mijn  haet ,  mijn  vloeck,  beminde  blinden , 

Dat  lult  ghy  in  mijn'  wraeck ,  in  plaets  van  mutfaerd,  vinden , 
Dat  Chnftelicke  vyer ,  in  plaets  van  rad  en  galgh, 

Daer  van  ick  even  lbo  als  van  uw'  mifdaed  walgh. 
Dit  's  uyt  het  Boeck  gepraett  dat  God  heeft  willen  fpaeren 

Tot  onfer  zielen  licht ,  van  doe  wy  niet  en  waren. 
Yy  2  Het 

i    O'  'aí«6ú}  e*  vtS qv-aTl)  ,  xj  'ï^í*(A^í¿y  ¿tmf  fumv ,  i»  tíJojíc-jv'.  *5»y  "a; ¿'en  x}w  t?  ?H«B*.^í7a1w.  i  ha*».  2.  j,  . 
%    Uan.  19.  30. 



3  ƒ6  VI.    B  o  e  c  K. 

Het  ander  light'erby:  •  het  Boeck  van  alle  dingh, 
Van  alles  dat  hy  eens  in  't  groóte  Rond  bevingh , 
Het  wonderlicke  Boeck  van  fijn'  fes  wereke-dagen. 
Wat  feght  ghy ,  Wandelaer  ?  indien  't  u  kan  behagen , 
Wy  gaen  van  blad  tot  blad ,  van  daer  de  Sonn  begint , 
Tot  daer  Sy  flaepen  gaet,  en  laet  de  wereld  blind : 
Wy  weten  wonderen  uy  t  dit  Boeck  te  vertellen : 

All  zijn  de  Sterren  veel' ,  wy  wetenfe  te  tellen , 
Te  paffen  op  een'  myl :  al  loopt  de  loife  Maen 
Dan  blootshoofds ,  dan  gehult,  dan  met  een  masker  aen  ; 
Al  duy ckt  fy  voor  ons  oogh,  fy  kan  ons  niet  ontflippen  -t 
Wy  weten  wat  fy  meent  met  plecken  en  met  tippen , 

Met  ringen,  en  met  geen';  wy  weten  wat  haer  fchortt, 
Wanneerfe  fomtijds  Goud  en  fomtijds  Silver  wordt : 

All  krimpt  de  dageraed  van  't  Oofter-punt  naer 'tZuyen, 
Wy  weten  waer  't  hem  lieght :  all  pruylt  de  Locht  met  buyen  » 
Al  huylt  fy  gins  en  weer,  alftelts'  haer  ièlfin  vlamm, 
Al  rommelts' ,  of 't  blauw  dack  van  boven  neder  quam , 
Al  fchreitfe  weer  daer  op,  en  lefcht  haer'  eigen'  vieren , 
Al  lachtfe  datelick  met  Kruyden  en  met  Dieren , 

Dien  haer'  geilalteniss  tot  luit  en  onluft  wendt  > 
Van  all  dat  Uerwerck  zijn  de  veeren  ons  bekent, 
En  rad  en  ronifelen ,  en  ketingen  en  fnecken  : 
De  Miften  mift  ons  niet,  noch  wat  hem  kan  verwecken  ; 

De  Dauw  is  niet  foo  fijn,  wij'n  fien  hem  dropp  voor  dropp ; 
De  Zee  is  niet  ibo  diep ,  wij'n  keuren  op  end'  op 
Wat  van  haer  maeckfel  is,  en  waerfe't  Sout  van  daen  heeft, 
Wat  datfe  van  de  Sonn ,  wat  datfe  van  de  Maen  heeft , 

Hoe  datfe  groent  en  graeuwt ,  hoe  dat  haer  volle  plass 
Gedurigh  voller  loopt  en  houdt  fijn  Water-pass , 
Wat  Ebb  en  Vloed  beduydt,  wat  wetten  haerbepaelen , 
Hoe  verr  men  Weftwaert  uy t  haer  voor-itroom  moet  gaen  halen , 
Om  Ooftwaert  aen  te  gaen,  hoe  verr  de  Naelde  wraeckt , 

Wat  datfe  fomtijds  ftaend'  en  fomtijds  gaende  maeckt  i Wat 

i   Tiv  rf(  atiffKizi  íJíotÍju'cict'ji^í  Sttt,  out?  n  *}tV  i  fi^,  ii  coclo  impofitus  ¡ntelügit ,  cumfèllam  aut  tribunal  at 
ïfytet n$S éuii ,  ¡y*  ¡uní  btsnüu  ,  aMi'  x)  «Jiijhtí».  Epiit.  Tcenderat,  quam  humili  loco  federit-  Depono  hoc  apud  te, 
¡it.i.dijf.     Cunv  lapierti  Remp.  ipfodignam  dedïmus,  id    nunquamplusagere  fapiemem  >  quam  cum  in  conigeftua 
cii  Mui:dum  :  non  eft  extra  Remp.  e:iamfi  lêceiTcrit ,  imo    ejus  divina atque  humana. venítlint,.     Stn.ep.sS. 
foitaífe,  líhño  uno  ángulo,  in  majoia  atque amglioia  ttaiir  | 



H    O    F    V    Y    C    K.  jfjr 

Wat  dat  den  Aerd-kloot  iteunt  in  't  middel-punt  van  allen, 
Waerom  hy  vlot  en  vaft  kan  drijven,  en  niet  vallen  j 
Wat  in  fijn  ingewand  het  mindere  Metael 

En  't  meerdere  verweckt ;  hoe  dat  doorfchijnigh  ftael , 
Die  fteege  Diamant,  die  bloedige  Robijnen, 

Als  fterren  onder  aerd,  in  't  Oorten  veel  verfchijnen , 
In  't  Weften  nemmermeer :  hoe  d'Oefter  is  van  aerd , 
Die  puyck  van  Peerelen ,  maer  noy t  geibnd,  en  baert : 

Waer  van  't  geboomte  groent ,  waer  langs  en  door  wat  monden 
Sijn  blancke  voedfel  komt  uy  t  fware  fwarte  gronden : 

Hoe 't  in  detacken  rijft,  hoe'tin  de  bladen  ftuyt , 
Hoe  't  in  den  Somer  werckt,  en  fcheidt'er  's  Winters  uy  t : 
Wat  Gouwe  ftincken  doet,  wat  Roofen  wel  doet  riecken -, 
Wat  Kraeyen  fwarte  geeft ,  wat  Swaenen  witte  wiecken  ¡ 
Wat  Eyeren  bevrucht,  wat  Wafch  en  Honigh  fcheelt, 

Hoe  't  by  de  flechte  Bije  verftandigh  werdt  verdeelt  > 
Hoe  beeften  beeften  zijn ,  en  befigen  haer' leden , 
En  ftieren  haer  beleid  bynaeft  met  onfe  feden : 

Hoe  't  aller  wonderlickft  der  wonderen,  de  Menfch , 

Van  Menfchen  werdt  geteelt  met  min  fchier  als  een'  wenfeh ; 
Wat  Ziel,  wat  Lichaem  is,  en  hoe  fy  konnen  paeren ; 

Hoe  't  Vier  in  't  herte  komt ,  hoe  't  Silver  in  de  haeren, 
Hoe  't  Bloed  de  fchaemte  meldt,  hoe  't  Oogh  van  verre  voelt , 
Hoe  all  het  fichtbaere  dat  door  den  and'ren  woelt 
Gefchift  werdt  fonder  moey  t,  en  fonder  konft  gefcheiden : 
Hoe  Neus  en  Mond  alleen,  en  Ooren  met  haer  beiden. 
Gelijcke  plichten  doen ;  wat  Lippen  tot  de  Spraeck , 
Wat  Tongh  en  Tanden  doen  tot  beide ,  Spraeck  en  Smaeck , 
En  in  wat  bochten  die  de  defe  moet  ontmoeten  : 

Hoe 't  Hoofd  gehoorfaemt  werdt  van  Handen  en  van  Voeten , 
Niet  met  de  moey  te  die  een  Heer  neemt  als  hy  v/enckt , 

En  doet  fijn'  Dienaer  gaen,  maer  even  als  't  maer  denckt : 
Hoe  't  Bloedfchift  van  fijn'  Wey,Hoe  'tMelck  word  in  de  Borilen 
Hoe  't  elders  Veil  en  Vleefch,  en  elders  harde  korden 

Van  Knorr  en  Beenen  werdt :  Hoe  't  in  de  Keucken  gaet , 
Ontfanghfter  in  't  gemeen  van  alle  goed  en  quaed , 
De  Maegh,  verkrachte  Maeghd  van  onfe  gulfigheden  : 
Wie  Koek  isj  wie  Kocks  maet,  wie  Onder-koek  met  reden 

Y  y  3  Ge. 



^yS  VI.      B   O    E    C    K. 
Genoemt  werdt ,  geele  Gall ,  of  roode  Levers  warmt  j 
Waer  roeden  ommdoop  van  kronckeligh  Gedarmt, 
Waer  toe  de  viefe  Milt ,  waer  toe  deludí  te  Longen 
Haer  op  en  neder  dient ;  waerom  de  Meid  geen  jongen , 
De  befte  ílagh,  en  vid.  waerom.     Dit  langh  waerom 

Verveelt  u  ovarían gh:  't  ís  reden  dat  ick  kom' 
Daer  ick  't  Boeck  opende,  dit  Boeck ;  >  dit  Boeck  der  Boecken , 
ís  foo  voll  onderfoecks ,  foo  voll  van  foete  hoecken , 
Ais  Hofvvijck  bladeren  aen  Boom  en  kruyden  telt: 
Ick  hebb  wat  ved  gefeght ,  maer  niet-met-all  vertelt , 
By  al  dat  feghboer  is :  Dit  zij  n  de  befigheden 
Daer  in  \vy  Ziel  en  Lijf  vermaken  en  vertreden : 

Dit  't  veld  van  onfen  itrijd ,  maer  ftrijd  van  vreedfaemheit , 
Daer  veder  op  fijn'  beurt  lij  n'  ltille  meeningh  feit, 
En  luyftert  naer  lij  n'  vriend ,  en  laet  iich  onderrechten , 
2  En  heet  verliefen  winft ,  3  wanneer  hy  vak  in  't  vechten  , 
En  wijs  in  't  vallen  werd.  4  Verr  is  het  ftrack  gemoed , 
Dat  Iteegh  en  ketterlick  de  waerheit  tegen  wroett , 
En  liever  dolen  will ,  en  dollen  will ,  dan  wijeken  > 
En  liever  Schip  en  goed  vcrhoetelen ,  dan  ftrijeken ; 
Het  Hofwijcks  Spreeckwoord  feght ,  en  allom  is  het  waer, 
Dat  feven  oogen  veel ,  maer  min  lien  als  vier  paer. 

Dit  's  woord  en  weder- woord  van  Waerd  en  waerde  gallen, 
Die  hier  mijn'  eenigheit  op  't  onvoorfiens  verraften , 
Of  veelenveelgenoytverfchijnenin  mijn' Hof, 
En  vallender  op  't  fruyt,  het  fruyt  der  buyeken ,  of 
Het  fruyt  der  Boecken  j  fruyt,  dat  niet  en  kan  verrotten, 
Fruyt  dat  den  Maeyeman ,  fchuld-eifcher  van  de  Sotten , 
Sijn  maenen  niet  en  vreeft.  Befitt  ick  my  alleen , 

Geheel  en  onverdeelt,  en  word  ick  moe  getre'en 
En  molewijsgeftaptin'trond,  in 't  langh,  in  't  kruys-pad ; 
Of  feght  my  natt  of  kouw ,  't  waer  oorbaer  dat  ick  t'huys  trad  j 
Ick  tree  wel  in  vier  tre'en  en  in  vier  huyfen  t'huys : 

E-    Vier  huyskens  over  hoecks ,  en  elck  een'  groene  kluys , 
Daer 

I    Ta{  '¿hsv/üx;  cfpsof  '¿gff  xj  ■nr  ¿b -rhjj  Ik  i ¿ei.  rbü.di  Semn.  \'^oi^g^¡gf! rirj  'f¡§ec'  «M»>»it.  Plat.in  Prorag.     A'tt'  ¿vf&i 
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H   O    F    W    Y    C    K.  ïfp 
Daer  in  fich  kluyfenaersgekluyftert  konden  wenfchen , 

Bclocken  my  om  't  feerft,  en  fpreken  fchier  als  Menfchen. 
Komt,  roept'ereen,  totmy,  en 't  andere,  totmy, 
't  Zy  dat  het  defes  tael ,  of  ghenes  Eccho  zy : 
En  ïck  hangh  tuffchenvier ,  als  Mahomet  fijn'  beenen 
In  'teven  ftae'gh  geweld  van  vier  verfierde  fteenen  ! 

In  't  einde  deelick'tfcheel ,  en  vraege  Sonn  en  Wind, 
Waer  ick  beft  fitten  fal  gedoken  en  geblindt , 

Geblindt  en  ongeiien :  meeil  winnen  't  twee  van  vieren , 
Die  neftens  't  groóte  fpoor  mijn  Hofwijckjen  vergieren , 
En  doen  den  Vreemdelingh  in  'trijden  en  in  't  gaen 
Uytroepen ,  't  Isdaer  moy ,  en  't  ftaet'er  my  wel  aen. 
Daer  fchuy  1  ick  in  de  Klimm  en  in  de  M  emme-bloemen ; 
Daer  hoor  ick  my  met  luft  dan  prijfen ,  dan  verdoemen ; 
Daer  duyck  ick  achter  my  ,  gelijck  de  Schilder  fat , 

Die  achter  't  Tafereel  der  Kijckers  dit  en  dat 
Beluyfterd  en  beloegh ;  daer  ligh  ick,  als  geftorven , 
„En  hoor,  als  naer  mijn  dood,  Wat  is  daer  gronds  bedorven, 
,,  En  klaere  kley  gefpilt ,  om  overdaed  van  luft ! 
„  Daer  hoor  ick  tegen  aen,  Wel  zy  hem,  waerhyruir, 
„  Den  Plan  ter,  die  den  poel  van  eertijds  wilde  weyen 
„  Vergierde  met  de  pluym  van  altijds  groene  mcyen , 

„  En  dorft  een  hoeckjen  erfs  befteden  aen  fijn'  vreughd , 
„  En  keurde  matelick  verquiften  vooreen'  deughd, 
„  En  docht,  het  Goud  en  was  in  't  water  niet  geworpen , 
„  Dat ftreckte  voor vermaeck  van  hem  ,en  Stadt,  en  Dorpen. 

Daerhoorick,  watnochmeer?  of  wat  en  hoor  ick  niet? 

Den  Kermiss-boer  fijn  geld ,  den  Vryer  fijn  verdriet 
Beweenen  aen  de  Meid ,  die  nieten  fchijntte  hooren. 
Moy  Meisjen  •,  fiet  rondom ,  de  Boomen  hebben  ooren  : 

Ick  hebb  het  Voorburghs-bier  fien  fieden  in  uw'  borft, 
En  over't  Minne-vier  een' and'renniewen  dorft 
Onfteken  in  uw  hert ,  ick  hebb  u  Kees  fien  douwen , 
Sien  fooien  mond  aen  mond ,  ick  hebb  den  beften  Bouwen , 

Den  niewen  Schorteldoeck  fien  wringen  tot  een  ilett, 

En  hebje  't  Klaes  verboon ,  Kees  hebje  't  niet  belett. 
„'  Trijn  ,  feid'hy,  trouweTrijn,  watheithettebeduyen? 
„  De  kolen  aen  den  haerd ,  de  Middagh-Son  in  't  Zuy en 

Zijn 

i  Ntc  meus  hic  ferino ,  fed  qucmrnS.iv/f  Ofcüus  Ruiticus ,  inemcinnm  amans ,  craQaque  Minerva,  thr.  z.S.tt. 
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„  Zijn  koeler  dan  de  Sneew ,  by  't  vier  daer  ickin  brand : 
„Komt,  foetert-,  eens  voor  all,  vvaerisje  rechter  hand? 

„  Kom ,  nobele  kerfow ,  't  is  by  men  ziel  ter  eeren , 
„  En  om  de  werld  in  echt  met  fuck  ilagh  te  vermeeren 

„  Asjouwmoy  backesis:  Watduyvelfchort'eran? 
„  Men  Vaertje  fagh'et  gaern ,  je  Mortje  weeter  van ; 
„Jenoom,  Klaes Gerritfe ,  feitmeenighmael,  wel,  Keesje, 

„  Hoe  maeckj'etmit  men  Nicht?  gactan,  hetwildftebeesje 
„  Wordt  metter  tijd  etemt ;  de  Knijne  worde  mack, 
„  Het  Nachtegaeltje  neemt  fen  koytje  voor  een  tack  : 

„  Houdt  jy  maer  voet  by  fteck  •,  de  Meisjes  moete  fuer  ilen  j 
„  Dat  fel  wel  overgaen :  je  feit  noch  fulcken  tuer  fien ; 
„  Trijn  fel  iens  mie  en  wip  ontdoyen  ;  dat  gaet  vaft : 

„  Soo  voer  ick  mit  men  Pleun :  wat  had  ick  s'  op  epaft , 
„  Eer  't  ja- woord  fchuy  ven  wouw !  dan  wouwfe,maer  fen  fou  niet: 
„  Die  molen  liep  rondom ;  dan  foufe,  maer  fen  wouw  niet : 

„  In  't  ende  quamt'er  toe ,  als  ick'er  't  minft  om  docht : 
„  Soo  benne  w'  entelick  as  lij m  an  ien  erocht : 
,,Maer,  asjeweet,  hetlockenheitnietwillediene, 
„  Dat  vleis  van  ongfe  vleis  en  bien  van  ongfe  biene 

„  Liep  fpeule  by  de  weght ;  en  't  is  met  Pleun  edaen , 
„  Wangt  die  niet  meeren  magh  die  moet  wel  ftille  ftaen. 

„  Dandatwaeytjouin'tzeilj  nouwhebickwoll  noch  webbe, 
„  Noch  langhd ,  noch  weuninge ,  Trijn  moet  al  't  hoopjen  hebbe, 
„  En'twordtjefaem  egunt:  gaet  an  il  echts,  watjemeught, 
„Je  vrijt  niet  min  als'tpuyck  van  Delflanden  fen  jeught. 
„     Nouw  mochjemiene,  kint,  noumochjegrouwen,  hartje, 

„  Datickjegoetjevry,  wangt  dat  is 't  ouwe  partje 
„  Van  't  volck  te  langdwort ,  jae  wel  dcgelick  in  fté : 
„  Maer  by  kris  en  by  kras  (en  daer  's  gien  jocke  mé ,} 
„  }e  deed  me  gien  fpuls  recht,  wou  w  jy  me  dat  op  tijge : 

„Bygurcke,  'tmoet'eruyt,  al  mocht  ick 't  beter  fwijge , 
„  'k  Heb  mé  kley  an  me  gat ;  dat  weet  me  't  Hongilaerdijck , 
„Te'sGravefaein't  fangt,  teWateringhin't flijck: 
„  En  offer  wat  anfchortt',  ongs' Annejans,  meMeutje, 
,,Endocterméniettoe>  enGerritOom,  'toutreurje, 
,,  Heit  maer  ien  fpeul-kint  t'huys,  lbo  komt  het  al  op  mijn  : 
„  't  Is  foet  te  deelen ,  daer  twie  hangden  mecfler  zijn : 

„  Neen , 
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„  Neen ,  licite ,  't  aerdfche  goet  en  hoef  ick  niet  te  foken : 
„  You  Hemelfe  Parfoon ,  jouw  monckje  foet  befproken  j 
„  You  kaeckjes  asen  roos ,  jouw  ooghjes  as  en  get , 
„  You  borsjes ,  met  verlof  j  daer  ick  men  pinck  op  fct, 
„(Stil,  feyfc,  fchaemjenietj  Kees,  houdtjehangdevoorje, 
„Nouw,  Kees,  hoe  ftaejefoo?)  wel  nou  dan,  Troosje,  hoorjc, 
„  Die  hebbe  mijn  jongh  hartontileken  en  beklemt : 

„  Jae't  fou  niet  overgaen ,  al  ftondje  nacckt  in  't  hemt. 
„     En  benje  't  boeren  moe ,  en  ftaetje  't  melcke  tegen , 
,,  Ick  weet  raet  tot  en  pluym ,  en  mantel  en  en  degen  •, 
„  En  voor  jou  w  weet  ick  raet  tot  en  geporfte  huyck , 

„Of  tot,  hoehietick'toock?  laetlien>  en  Haeghfepruyck, 
„En  fwarte  lap  voor  't  hooft ,  voor  't  fteke  van  de  vliege , 
„  En  bouwe  met  en  hoep ,  om  vroemoers  te  bedriegen , 
„Enfchoentjesasmenduym,  foo  kort  niet,  maerfoofmal, 

„  En  al  't  goet  dat  de  Vent  van  't  Koilelicke  Mal 
„  Jens  heit  eretorijckt  (ick  gis  je  kent  wel  lefe , 
„  Of  Ipelle  O.  N.  on}  en  datter  by  moet  wefe  -y 
„  Ick  weet  raet  tot  en  Krots ,  met  ipickers  deur'et  leer , 
„  Als  Gerrt  van  VeliensTon ,  gehackelt ,  min  noch  meer : 
,j     Stae  by ,  de  bruyne  Meer  met  ronde  witte  kolle ; 

„Twiemeugewerwelvoen.  Gut,  Trijn,  hoe fouw'we rolle, 
„'t  Schavotom,  langhsdePlaets,  deVijveren  't  Voorhout, 
„  Deur  al '  datluyevolckbeflagenin  fíjn  gout? 

„  'k  Heb  menigh  Maenendagh  men  felver  dood  ekeke 
„  Andatbefucktgefleep:  wel,  feidick,  felleweke, 
„  Is  dat  het  ploegen  hier ,  geeft  dat  den  Haegh  de  koft  ? 

„Dan,  dochtick,  meugelickdaerhebbent'erbegoft, 
„  Die 't  niet  te  mackelick  en  wete  te  volende  j 
„  Nou  bennefer  aen  vaft ,  nou  meugenfe  niet  wende. 

„  Al  gaet  het  by  de  wint.  'k  fag'ht  fommigh'  an  her  neus  j 
„  En  docht  ick ,  Joffer ,  of  men  Vrouw ,  of  enter  deus , 
„  Rijdt  daerje  rijdt ,  men  gek  rijdt  metje  langhs  de  ftraete : 
„  Men  haver  was  te  goet  om  onbetaelt  te  laete*. 
„  Voldoet  men  ceeltjes  eerft ,  en  rijdt  dan  je  naers  moe. 
„Gut,  trockick  nade  Hal,  en  na  den  Backcr  toe , 

Z  z  „  En 

i  Necillosquidemintcr  otioiös  numcraveris ,  qui ftlli fe Sclcftici huc  ¡üuc  fcrunt,  iiid  geflatioüBin  fuarum  ,  qu»á 
Jcfcrere  illas  non  licea  t,  hwas  occuirunt.  Sm.  dt  Bi  tv. 
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„  En  na  den  Brouwer  mé,  en  veul  meer  fijne  Borgers , 

„  Qa  borgers  n  effens  mijn}  jouw'  fchamele  verforgers , 
„  En  fonderdiejefturft  van  honger  en  van  kouw, 

„  'k  Mien  da'kker  op  mijn  voys  en  klachliet  hoore fouw. 
„  Wat  duycker,  dat  's  gien  kunft,  fen  hartje  te  verblyen , 
„  En ,  after  niet  en  is,  en  Boer  fen  beurs  te  fnye. 

,,  ('t  Woort  waflerqualickuyt,  ick  taften  in  men  fack, 
„  Ick  vond  men  Beurs  elight :  dan  't  was  klein  ongemack, 
j,  EnDucketon  dry  vier :  alken  'temensnietdeere, 
„  De  Duy  vel  hael  den  Haeg,  men  wilt  niet  gaern  onbeere} 

„  Neen,  fei'ck  foo  by  men  felfs,  in  't  lock  wil  dat  men  Trijn 
„  Men  echte  wijfje  word,  en  ick'er  man  magh  zijn  , 
,,  We  hanghe  mé  wel  wat  an  fulver  goeten  kraelen : 

j,  Maer,  luit  ongs  pracht  of  prael,  we  willen  't  braef  betaelen  > 
„  En  gingen  w'iens  te  Bier,  te  kermis  of  te  mart, 
„  De  witte  moften  nyt,  of 't  gingh  noyt  van  men  hart. 
„     Dat  heb  je  wel,  fey  Trijn,  aers  mofte  we  niet  leve , 
„  Dat  ben  ick  niet  ewent,  wangt  die  wat  heit  te  geve , 
„Diemacherwatopdoen  :  Maer  liever  niet  ehult, 
„  Dan  dat  ick  op  menkopfou  dragen  kap  en  fchulr. 

Kees  voelde  dat  de  Boom  te  met  begon  te  kraecken  -, 
Met  noch  een  houw  twee  dry  kond  hy  ter  aerde  raecken. 

Daer  hackten  hy  op  aen,  of 't  in  den  fnoeytijd  waer ; 
En,  naer  ick  mereken  kon ,  '  daer  wierd  van  twee  een  paer  : 

D'een  rechter  hand  quam  voor ,  en  d'ander  liet  haer  vangen  > 
En,  als  een'  Lyfter-bey,  foo  fagh  Trijn  om  haer  wangen : 
Al  gaende,  fagh  ick  wel,  foo  vielder  veel  te  doen , 
En,  naer  't  van  verre  klonck,  foo  was  't  een  vrouwen  Soen. 

Nu  ,  Huyskens  ,   foet  vertreck  ,    ghyzijt  niet  komen  drij- ven 

Daer  ghy  foo  vierkant  ftaet ;  't  heeft  al  van  fwaere  fchijven 
Mijn'  lichte  Bors  ontlaft,  te  werden  foo  ghy  zijt : 
Maer  voor  een'  fulcken  deun  fchell  ick  u  alles  quijt. 
My  docht  Kees  Adam  was,  en  Trijn  mocht  Eva  wefen } 

En  't  Paradijs  hier  naeft.  foo  vrijdenfe  voor  defen 
De  goe'luy  van  dien  tijd ,  doe  Waerheit  onbevleckt 
Metrock,  noch  onderkeurs,  noch  hemd  en  wasgedeckt , 

Maer 
:  SievifumVeneri:  cui  placet  impares  formas  atque  animes  fub  juga  ahenca  S*vo  mittere  (om  joco.  Har.  i.Odrii, 



H   O    F    W    Y    C    K.  363 

Maer  gingh  in  Stadt  gekleedt  gelijck  nu  by  de  Boeren. 

En,  als  ick  't  overweegh,  fy  wetens'  uy  t  te  voeren  , 
De  foete  vryery,  met  aerdiger  beiiier, 

Dan  wy  met  all  ons  Hooffch  gelarm  en  %efiupir  ■, 

Wy  fchaemen  ons  Moers  tael,  als  't  gelden  fal  met  minnen  -, 
Verlieft  werdt  amoureux,  en  van  gevallen  finnen 

Niet  min  z\s,Jcm  ravis,  bekoorlickhe'en,  attraits , 
Gewonnen gunft, /W<w,  en  nemmermeer,  jamais, 

Bruyn'oogen>  beaux  ejclairs ,  beaux  file  i  Is-,  en  beaux  ajlres , 
Mifnoegen ,  defijfioir ,  blauw  fcheenen-zeer ,  defaftres , 
Als  of  het  vryfpel  felf  niet  kaps  genoegh  en  waer ; 

Wy  doender  bellen  toe,  en  haelen,  'k  weet  niet  waer, 
Waer  mé  de  fottigheid  ter  degen  uy  t  magh  klincken. 

Als  ick  een'  Vrijfter  waer,  de  Vrijer  fou  my  ftincken 
Die  uytden  Lande  liep  om  tolcken  van  fijn  hert. 

Vergeeft  my,  jonge  luy,  ick  keur  't  een'  malle  pert , 
All  't  finne-loos  gelaet  daer  mé  ghy  meent  te  proncken : 
'k  Hebb  oock  eens  jong  geweeít,' k  hebb  oock  eens  voelen  voncken 
Dat  Minn  heet  in  goed  Duytfch :  maer  tot  de  raeferny 
Die  in  de  finnen  flaet  en  viel  ick  noy t  van  my. 

En,  Meisjens,  met  verlof,  'k  moet  eens  mijn  hertuyt  fpreken , 
't  En  fal  geen  lafter  zijn.  of 't  ftaet  u  vry  te  wreken : 
Jae  wreeckt  de  waerheit  felf ;  dat  valt  veel  tijds  haer  lot : 
Het  fmaeck'  u  heel  of  half,  onthoudt  het  van  een'  Sott. 
De  weecker  Menflickheit ,  het  volck  met  lange  rocken , 
En  hebb  ick  noy  t  gehaet :  eer  heeft  het  my  betrocken , 

Eer  heb  ick  't  nae  gegaen ,  of  vriendelick  on  tmoett : 
Want,  feid'  ick,  keurde  God  all  dat  hy  maeckte,  goed , 
Dit  's  van  den  beften  flagh  het  tweede :  foud  ick  laecken 
Dat  God  geprefen  heeft  ?  daer  n  effens  quam  't  vermaecken  s 

'  »  Dat  alle  Menfchlickheit  in't  onderfcheid  bevindt , 
En  daer  door  veder,  wat  hy  niet  en  heeft,  bemint : 

*  Daer  nefrens  quam  het  fchoon  met  fijn'  bevallickheden , 3  En  daer  ick  Vrouwen  fchoon  met  minnelicke  reden 
Geluckigh  fagh  verfelt,endaer  ick  ftyvedeughd 
In  morwe  leden  vond ,  en  maeghdelicke  jeughd 

Zz  2  Met 
i  Quum  cxcogitadèt  Deus  duorum  ícxuum  rationem  , 

atttibuit  iis  ut  te  inviccni  appeteicüt,  íí  corjur.ílioriegaude 
icnt.  Lttft*nt.t.  6.  e.  23. 

1  Gratior  &:  pulchro  veniens  è  corpoic  virtus 

Adiuvat.  Virg.  5.  tsEneid. 
3  Nsv  ̂ ?»  SíctíraSj,  ¿Sil  ti  i  &t¿et>;íct;  ÖiiN®".  STW  7JÍ 

íri  tp'uttf  í^ii.  Eurip.  Otih. 
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Met  wecenfchapp ,  of  lufttotwetenfchapp,  beiteken. 

En  daer  ick  wijsheit  hoord'  uyt  roofe  lippen  breken , 
1  Daer,  docht  my  ,  wasick  by  des  wijfen mansgerecht, 
In  filv're  Schotelen  goud'  Appelen  geleght : 
Maer,  daer  ick 't  niet  en  vond,  en  was  ick  van  fchoon'  oogen , 
Van  blanck  veil ,  en  blond  haer  noch  meer  noch  min  bewogen , 
Dan  van  het  houten  hoofd  dat  op  de  Cyters  hals 
De  foete Joffer  maeckt,  terwijl  de  Cyter  vals 
En  doof  en  ongeil elt  niet  waerd  en  is  te  hooren  : 

Kortom,  ick focht mijn Ooghtepaeyen en mijn'Ooren; 
Dat  hiet  ick  volle  vreughd.  Gevoelens  geilen  iinn 
En  keurden  ick  noy t  grond  van  wel-gefteldeMinn ; 
Daer  Trouwen  't  voorland  was ,  en  teclens  lufl:  met  reden , 
Daer  viel  ick  vies  en  kies ,  2  en  focht  gefonde  leden , 
Daer  in  een'  held're  Ziel,  3  gelijck  een  blinckent  fwaerd 
In  een' fluweelen  fchee ,  gehuyit  waer  en  gepaert. 
God  liet  my  fulcken  Ziel  en  fulcken  Lijf  gebeuren : 
En  doe  was  Keesjes  hert  van  Trijntjes  niet  te  fcheuren  > 
Maer  jocken  ftond  van  kant :  daer  wierd  in  ernftgevleidt, 
En  oorbaer  wederzijds  gewogen  met  befcheid : 
De  Zielen  wierden  eens ;  deCailenvan  die  Zielen, 

Die  d'een  e  d'andere  geluckelick  bevielen , 
Beveftighden  den  koop ,  en  't  ftond  den  Hemel  aen , 
Dat  die  vier,  paer  en  paer ,  te  bedde  fouden  gaen. 

Hoe 't  fchickte ,  tuyght  de  tijd  van  thien  vergulde  jaeren» 
Die  wy  eenlijvelick  en  evenzieligh  waren  : 
Maer  tuygen  zijnder  noch  te  foecken  dien  het  heught 

Dat  my  de  domíretocht  van  d'allergroenite  jeughd 
Ter  aerden  hebb'  gevelt,  doen  kruypen  hebb' ,  doen  beven } 
Doen  fchreyen  om  gená ,  doen  bidden  om  het  leven , 
Doen  knielen,  aeps-gewijs,  voor  een  fier  Vrouwen-beeld. 
Fier ,  feid  ick ,  Vrouw  tot  Mann ,  fier  Vrouw  uyt  Mann  geteelt, 
En  die  weer  fonder  Mann  noch  Mann  noch  Vrouw  kan  teelen, 

De  minil' in  Hoofd  en  Hert,  deminit'inalledeelen? 
Daer  moft'er  meer  als  een  mé  fpelen  5  en  dat  fchoon , 
Dat  Veil-diep  aengenacm ,  in  'thooghite  van  fijn'  throon , En 

•-  TuvB-iOfïitncSf^i-f^J^S.  S<xt.lib.l.Tjrrli.  \  Macar.  Htmil.^ 
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En  kon  mijn'  vrij  heit  noy  tin  ilaverny  verkleden: 
En ,  als  ick  wanckelde ,  ftracks  ftelde  llch  de  R  eden 

Ter  weere  voor  mijn'  eer ;  ftracks  fey  fy ,  'k  was  een  Mann , 
En  fy  mijn  onder-menfch ,  die  ick  Meefterfche  van 

Mijn  voordeel  maken  wouw ,  en,  was  't  foo  verr  gekomen , Dat  Vrouwen  eerbaerheit  raoft  wachten  op  Mans  droomen , 

Dat  Spill-zy  fwijgen  moft  tot  dat  de  Swaert-zy  fprack, 
(Dat  ichadelick  beginn  van  menigh  ongemack) 

Als  't  Mans  hert  open  gingh  en  veilde  fijn'  gedachten , 
Sijn  minft  was ,  weder-gunft  van  't  Vrouwen-hert  te  wachten } 
Of 'twaseenmanckeminn,  en 't  kon,  in  allen  fchijn , 
Noch  in  den  Hemel  Trouw ,  noch  voor  de  menichen  zijn. 

Want  wien  waer  't  mogelick  een'  fpijtig'  gaft  t'onthaelen  > 
En  wat  fchoon  en  wat  rijck  kon  d'ongenucht  betaelen , 
Van  een  gedwongen  hert ,  van  een  verkracht  gemoed  ? 
En  wie  dé  geerne  dat  fijn  weergae  noode  doet  ? 
Wegh,  Ouders  wreet  geweld,  wegh,  Heil  van  felle  vrinden : 

Is 'tjae-woord aen de Pley ,  en  andersniet,  tevinden, 
Soo  fegh  ick ,  heyligh  Neen  -r  de  Schael  moet  even  ftaen 

Door  eigen  weder-wight ,  of  't  Hijlick  is  verra'en. 
Mijn  hert  is  uyt  gefeght :  ick  pass  op  geen  verwijten : 

De  fteen  is  uyt  de  hand ;  fy  mogender  in  bijten , 

Dien'tlufttefpertelen  >  als 't  bijten  over  is, Soo  fal  de  waerheit  noch  een  redelick  Gewiss 

„Doenftemmen  met  mijn  ftemm  ,  en  ièggen  ,  Dat  's  geipro- ken, 

„  En  dat  's  een  Batavier ,  die ,  door  waerfc hij n  gebroken , 
„  Te  voorfchijn  heeft  gebracht  het  moeyelick  blanckett , 

„Datnemmergoeden  doet,  en  veeltijds  't  goed  belett. 
Wat  heb  ick  tijds  gefpilt ,  wat  had  ghy  tijds  te  fpillen , 

Die  ditgewichtighituck  ten  uyterften  moght  willen 

Voltoyen  naer  de  kunft  !  *  maer  't  is  foo  verr'  voltoy  t , 
Dat  die 't  begrijpen  will,  begrijpt  het  nu  of  noytj 
Die 't  niet  en  will,  verdient  geen  meerder  onderrechten: 
My  lufl:  den  ftégen  niet  onendigh  te  berechten ; 
Elck  lijn  gevoelen  vry ;  het  mijn  is  uyt  geplekt : 
Wel  hem  die  beter  weet  3  ick  gun  hem  fijn  befcheid  : 

Zz  3  Men. 
2  E<  yS  (1;  ■¡iuij  f'n  \h¡y¡t  ¡j.*  irixuruj  ,  -nm"i-nmitm>,  í«í  'i-ij^Mfi^otct^i^iyv.  P!at.  tlmd. 
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Men  moght  my  't  langh  geteem  met  billickheid  verwijten , 
Als  wild'  ick  vrienden  hier  haer'  fchoenen  doen  verilij-ten , 
Haer'  Ooren  en  haer'  Tongh :  terwijl  my  't  fpreeckwoord  raeckc, 
Dat  ncmmer  eigen  grond  den  meefter  moede  maeckt. 

Maer ,  Vrienden ,  lacht  van  hoop ;  't  moe  maken  gaet  ten  ende  j 
Enfchricktniet,  of  ick'tweerZuyd  enZuyd-Oofr.  aen  wende, 
En  weer  naer  't  lange  Plein ,  daer  ick  u  ftaende  hiel , 
En  met  meer  woorden  als  goe'  reden  overviel : 
'k  Neempt  voor  een  Schaeckberd  nu-,  daer  't  ons,niet  lang  geleden 
Der  Koninginnen  gangh  geluft  heeft  te  betreden , 
In  voor  en  achterwaerts ,  in  zydelingh  verítell ; 

Daer  volght'er  noch  een  op :  den  toenaem  weet  ick  wel, 
Maer  noem  heni  binnens  monts :  het  is  de  gangh  der  Geckert. 

X.   Staet  in  deBoomgaert-poort :  ten  Ooften  ftaet  een  hecken , 

Ten  Zuyden  ftaet'er  een  :  twee  tweelingen  in  't  kort , 
Daer  ,  door  den  Gecken-gangh ,  naer  toe  getreden  wordt. 
Kieft  recht'  of  flincker  hand ,  ghy  raeckt  het  Plein  te  boven  j 
En  daer  mé  voer  ick  u  inHofwijcksfchoonfte  hoven. 

't  Ooft  Eiland  is'er  een ,  't  Weft-Eiland  is  fijn  paer. 
Die  nu  de  Groot,  of  Cats,  Heins,  of  Barkcuswaer, 

Die  nu  een' oude  Pen ,  by  een'  van  all'  verfleten, 
In  dit  groen  machtigh  waer ,  en  louw  en  koel  geieten , 
Moght  feggen  wat  hy  docht ,  en  fingen  wat  hy  iiet ! 
All  wat  ick  beb  gefeght  waer  weinigh  meer  als  niet. 

'k  Heb  menigh  uer  verpraett :  hier  hoefden  ick  meer  weken , 
Meer  maenden  te  verdoen ,  meerjaeren  uyt  te  preken , 
Dan  ueren  aller  weegh,  omfchielickdoordepijn, 
De  pijn  van  overvloed,  deftameringh,  tezijn: 

Lett  op  den  overvloed ;  verdraeght  mijn'  fbmeiïngen , 
All  voegenfe  noyt  min  als  midden  in  het  fingen  ; 

Mijn'  onmacht  fal  't  gewicht  der  dingen  doen  verftaen , 
Als,  daer  een  Menfch  de  Sonn  derft  maelen,  of  deMaen. 

Staeby,  Caiïagnen-boom,  ítaeby,  bree  Noten-bladen , 
.  Staet  by ,  bloedt-droppeltjens  op  Quaifteren  geladen  ; 
Van  d'een'  in  d'ander'  fchaeuw  verd wael  ick  in  de  keur ; 
Elck  troetelt  mijn  vermaeckmetfehoon  omfchoonergeur: 
Maer  ghy  zijt  Schaduwen ,  en  meer  niet ,  van  dePlanten 

Die  ick  te  melden  hebb.  mijn'  lieve  blocd-verwanten , 

Mij  il» 
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Mijn'  echte  kinderen ,  mijn'  fpruy ten ,  mijn  geflacht , 
Mijn'  afkomft ,  door  mijn' ibrgh  ter  aerden  uytgebracht ; 
Mijn'  eigen  Mannetjens ,  mijn'  Leen-luy  en  mijn'  erven , 
Die  all  dat  Boomen  kont,  koftghy,  alsBoomen,  nerven, 

Maer  't  fterven  niet  en  kent :  u  ftell  ick  voor ,  in  fpijt 
Van  't  eten  van  de  Locht ,  van  't  ilicken  van  den  tijd. 
'k  Heb  trotfe  Tempelen  fien  proncken  in  den  duyfter 

Van  kelderlick  geboomt ,  en  't  ftreckte  tot  haer  luyiler , 
Geilen  en  ongeiien  teduycken  in  dat  koel, 

En ,  foo  veel't buytenft  kan  op 't  binnenfte gevoel , 
Die  naere  fchaduwen  zijn  't  machtigh  om  te  roeren , 
En  't  hert  beweeght'er  af:  Spreeckt  Stede-lien ,  fpreeckt ,  Boeren , 
Spreeckt,  vriend  en  vreemdelingh,  dielanghsdenPolder-dijck 
Des  Somers  in  het  ftoff,  des  Winters  in  het  ilijqk , 

Voor  Hofwijck  werdt  geftutt ;  wat  feggen  uw'  gedachten , 
Wanneerghy  Hofwijck  fiet  twee  don  cker-groene  nachten^ 
Twee  nachten  van  geboomt  bevleugelen  met  pracht , 

Als  warens'  uyt  het  wildit  van  Pruyflen  herr  gebracht, 
En  door  de  locht  gevoert ,  gelijck  de  li'en  te  Roomen 
Van  't  ongeloofelick  Loretto  derven  droomen , 

1  (Hoewerr'tde Menfchlickheitvand'een'ind'ander'mift,  . : 
Alss'  eens  het  heiligh  ipoor  van  's  hemels  waerheit  mift  .Q 
Daer 't  koftelick gebouw  geen' minder  Metfelaeren 
Dan  Engelen  vermeldt ,  die  over  bergh  en  baeren 
In  eenen  nacht  met  Kerck  en  Autaer  zijn  gezeilt : 

Hoe  pijnt  ghy  neck  en  hals  naer 2  d'ongemeine  fteilt' 
Van  weerzijds Maften-bofch ,  hoetergen  fy  uw'  finnen , Om  eens  die  wonderen  van  onderen ,  van  binnen 

Te  mogen  overfien  !  hoe  quelt  u  't  Vlieder-diep  , 
Hoe  wenfcht  ghy  dat  het  droogh  door  Booner-iluy  fen  liep , 
En  ebde  tot  den  grond !  roept  fchepen  aen  en  fchuy  ten ; 
Daer  ftaen  twee  heckens  voor ;  maer  vromen  uyt  te  iluyten ,  M. 
Is  niet  van  haer  bevel:  de  floten  zijn  van  ftroo 

Voor  d'openhertige;  vanYfer,  voordefnoo'. Treedt  in  de  Wilderniss  ten  Ooften  of  ten  Weften  5 

Den  inganghis  gegunt,  de  wandelingh  ten  beften , 
En 

1  Ubioculos  afumm^  luce  veritatis ad  inferiora  5c  tenebrofa  dcjecerint ,  mox  infcitixnubecr.!jgant.  #«>«■  ¿c  Ccnf.  5. 
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En  s'is  uw'  moey te  waerd :  en ,  als  ick  't  feggen  derf, 
Ghy  fult  met  onberouw  vertrecken  van  de  werf, 
En  feggen  flus  te  Delft ,  of  feggen  flus  te  Leiden , 
Ghy  hebt  fchoor-voetende  van  Hofwijck  moeten  fcheiden  -, 

Daer ,  dat  ghy  noy ten  faeght  in  't  lieftelickft  geweft , 
Maft-boomen  van  der  jeughd  met  Roofen  zijn  gemeil. 

MetRoofen,  lett'erop ;  íy  ftaend'er  nochengloeyen , 
En,  alsfy,  moegepronckt,  op 't  einde  van  haer  bloeyen 
Haer'  hoofden  drocffelick  onthullen  van  'tgewaed, 
Hoort,  Haeghichejoffertjens ,  dat  boven  't  uwe  gaet, 
Dan  liroyen  fy  den  vloer  met  haer'  bevalligheden , 
Alsof 'er  Bruydegom  en  Bruyd  moft  overtreden  : 
Dan  komt  het  Hemelfchnatt,  dat  door  de  Maften  druypt, 
En  opent  fcheur  by  fcheur ,  daer  blad  voor  blad  in  kruypt  > 
En  van  datfoet  bederf,  en  van  dat  fchoon  verrotten 
Verfaedt  fich  Maft  by  Maft  en  voert  het  in  fijn  botten. 
Gaet  henen  nu  en  foeckt  of  ergens  wey  of  woud 
Met  edeler  gewafch  begraeft  werdt  of  bebouwt. 
■  Wie  derft:  van  Ypen-hout  naer  fulcken  puyek-goed  fpreken  ? 

Het  moet'er  uy t  nochtans ;  daer  magh'es  geen  gebreken  : 
En,  is  de  Schildery  vokrocken  5  laet  de  Lijft, 
Daer  menigh  onverftand  de  Schildery  om  prijft , 

W.   Haer'  beurte  zijn  vergunt:  Tot  udan,  Ypen-boomen, 
Door  lange  droomen  heen ,  tot  u  ben  ick  gekomen , 

Scheid-palen  van  mijn' grond ,  belenders  van  mijn'  Erf, 
En ,  alsghy  fpreken  kolt ,  Lijf-wachten  van  mijn'werf: 
Ghy  ftaet  niet  daer  ghy  ftaet  om  't  eenige  vermaken  : 
Om  Eer,  omNutt,  omLuft,  die  dry  beroemde  faken 

Daer  all  ons  doen  op  loopt,  ftaet  ghy  in  't  voor-gelit , 
Op  't  uyterfte  gefcheid  van  't  Hofwijcker  befitt. 
Schoon  voor-doen  heeft  fijn'  kracht ,  als  alle  Koop-Iuy  weten , 
En  dickmael  is  het  Huys  by  't  Voor-huys  af  te  meten : 
De  felf-kant  van  't  Fluweel  belooft  wat  van  de  Stoff, 
En  by  de  Heiningen  voor-oordeelt  men  den  Hof  > 

Soo  kan  uw'  heerlickheid ,  foo  moet  fy  wat  beloven  j 
En  die  daer  Hofwijck  pnjft  heeft  u  voor  al  te  loven , 
En  die  van  Nootdorp  af,  en,  mogelick  van  Delft, 
Hofwijcker  Hof  ontdeckt,  moetfeggen  by  lijn  felf, 

Daer 
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Daer  fchuylt  wat  achter 't  fchoon  van  die  verheven  kriiynen  , 
Datprijfens  waerdigh  is >  foo  feker  als  de  Duynen 
Betekenen  de  Zee  ten  einde  van  haer  fand. 

Daer  med'is  d'Eer  voldaen :  wat  Nuttigheit mijn  ftrand , 

Mij  n  foeten  oever  treckt  van  uw'  getrouwe  wortel , 
Dat  weet  de  Schipper  beft,  die 't  ftadigegebortel 
Van  d'omgeroerde  Vliet ,  in  't  zeilen  door  haer  natt , 
A fgrijfelick  verweckten  op  mijn  Kufte  fpatt. 

W  at  ibud'er  regen  ftaen ,  ftondt  ghyd'er  niet  foo  tegen , 
Als  of  ghy  nacht  en  dagh  mijn'  Vyand  met  den  degen 
Van  mijn'  Lands-paelen  dreeft ,  als  of  ghy  dagh  en  nacht 
Mijn'  Helbaerdieren  waert,  en  paften  op  de  wacht, 
Van  Hofwijck  en  fijn'  ruft ;  en  hielpt  my ,  niet  Verliefen , 
Dat  Plaetingen  alleen ,  en  Bitterlingh  en  Biefen 

Vergeefs  verdedighdcn ,  't  en  waer  uw'  ftevigheid 
De  golven  overwon n  en  all'  haer'  hevigheid  ? 

MaerLuft,  de  derde  dienft,  die  van  uwerdt  genoten, 

Gaet  boven  d'eerfte  twee :  ick  fie  u  foo  gefchoten , 
Soo  weelderigh  gefpreidt ,  foo  deun  en  dicht  ge  werrt , 
Dat  ick  veil  onder  u  den  felften  Middagh  tert. 
Waer  zijt  ghy ,  werelds  oogh  ,  dat  allom  door  wilt  booren  ? 

Blaeckt  over  wegh  en  wey ;  hier  is  uw'  kracht  verloren : 
Hier  lacch  ick  met  het  fweet  dat  van  den  Maeyer  loopt , 
Hier  heb  ick  over  my  een  Ypen-zeil  geknoopt , 
Een  dack  van  bladeren ,  die  voor  de  volle  Maenen , 
En  voor  de  volle  Sonn ,  jae  voor  des  Hemels  traenen 

Mijn  hoofd  verdedigen  •.  hier  vlied  ick  louw  en  koel , 
Hier  lijd  ick  lbnder  leed  haer  grouwelickft  gewoel : 
Hier  voel  ick  het  vermaeck  van  naeftgelegen  lijden , 
By  naeftgelegen  vreughd :  hier  fmaeck  ick  het  verblijden  , 
Dat  menfehen  weder  vaert  dieby  dequellingh  zijn, 

En  voelen  geen  verdriet ,  en  weten  van  geen'  pijn. 
Hier  deel  ick  in  die  vreughd  met  mij  n'  bemindfte  panden , 

Mijn  lieve  Vy  velinghs  thien  voeten  en  thien  handen :  M; 

Hier  is  heel  Scheveningh  verfchenen  t'mijner  baet 
En  heeft  mijn  favel-kley  met  fchelpen-gruys  geftraett : 
Hier  gaet  de  Boll  in  fwangh ,  hier  moet  de  Kegel  beven , 

Enfneven,  enweerftaen:  '  hier  keurt  men 't  foetfte  leve» 
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Gefpeckt  met  ftracken  ernft ,  en  met  onnoofel jocfc. 
Verr  zy  van  ons  het  fpel  daer  gunft-verlies  en  wrock 

By  Geld-verlies  op  volght :  verrzy  van  mijn' gedachten Door  vrienden  onvermaeck  naermijn  vermaeck  te  trachten, 

'k  Verdoem  den  Teerlingh  niet ,  'k  en  hcbbniet  op  de  Caert, 
Dan  dat  ick  houw '  de  tijd  kan  beter  zijn  gefpaert, 
Alsfooteloregaen  :  en  middelmatigh  natten 

Verfchoont  de  leegheit  felf }  en  kan  mijn'opfpraeck  fchutten. 
Maer  daer  verlies  en  winft  van  Munte  geel  of  witt , 
In  fchij  n  van  vriendlickheit  der  fpelers  hert  befitt , 

Daer'tooghmerck,  krijgen,  is,  werdt  fpel  en  flagh  van  krijgen . 
En  die  den  ilagh  verheft ,  voor  't  uy  terft  magh  hy  Twijgen ; 
Maer'tiseenmenfchdiefwijght,  en,  kenickmenfchen-aerd, 

Daer  is  geen  hert  foo  koel ,  geen'  galle  foo  bedaert , 
Of  af-breuck  in  de  Bors  maeckt  fpijtige  gedachten , 

Die  't  meefterlickft  geweld  van  Reden  moet  verkrachten , 

("En  't  is  der  wijfen  lelf  haer  uyterftegepoogh} 
1  Of 't  fpijt  will  uytden  mond  ,  ten  miijften  uyt  hetoogh. 

Wat  lightmyaen  dat  leed,  wat  luit  my,  lieve  vrienden  , 

Die  flus  mijn'  tafel ,  flus  mijn'  wandelingh  beminden , 
Still  fwijgende  te  lien  vervloecken  mijn  onthael  ? 

Of,  lacht  de  kans  haer  toe ,  wat  luit  my  't  gaften-mael 
Met  niewe  rekeningh  van  korten  te  befwaeren , 
En  werden  tweern  aelWaerd,  en  moeten  my  bedaeren 

Als  of  ick  geerne  fchonck  het  ghen'  ick  noode  miss, 
En  maskeren  mijn  leed  met  vrolicke  verniss  ? 

Ick  haet  mijns  Vyands  geld,  of  't  kan  my  niet  verblijden : 
En,  liaelick'tvan  mij  a'  Vriend,  't  gevoelen  van  iijn  lijden 
Maeckt  dat  ick  mede  ly ,  en  wenfehten  hem  fijn'  fchae 
Met  mijn  verlies  geboett ,  eer  dat  hy  van  my  gae. 

Soo  laet  fpel  fpelen  zijn 3  ja  oeffeningh  van  leden 
Met  vrolickheit  vermoey t ;  ja  oeffeningh  van  reden 

Op  't  handighfte  bcleidt,  en  fonder  achter-fmaeck , 
Die  vriendlickheit  vergall'  en  fpel  tot  fpellen  maeck'. 

Dit  ambacht  gaet  hier  om ,  en  'tgaet'er  om  met  luften  : 
En  dien  't  niet  langer  luit  veraeilemt  fich  met  ruften , 

>  Vanoflutiio  n'.mcjviam  e;.iendumeftonam  :ncqueenim 
qui  fapil ,  ui  c¡u  litil  jucuüdum  ,  ciquodelt  melius  praiule- 
IH.   Ciem.  -4  ix.  Uk.  3.  ia.i<¡i. 

En 

r^eïcTïv  eíí  ¡%tai  krr'icfhuKt  ;   Plut  de  Itb.educ* 
Noftra  dabunc  alios  hodie  coayivia  ludos.  Juvtn.  $#,  XU 
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Enftaetals  kijker  by ,  of  neemt  de  recht-banckwaer, 

En  oordeek  fittende  van  't  naefte  fpelendpaer : 
En  foo  de  Kegel  valt  die  Koningh  is  van  achten , 

Soo  vlieght'er  weleen  droom  door  fpelende  gedachten , 
Van  Koningen  ontdaen  in 't  midden  van  haervolck. 
Dat  over  einde  ilaet,  terwijl  de  fwartfte  wolck 

Die  oyt  de  Sonn  beiloegh ,  wolck  boven  alle  wonder , 

Dry  Kroonen  zeffens  velt  met  ongehoorden  donder. 
En  foo  wordt  bollen  ernft ,  en  Kegels  Parlament ; 

En  van  dat  onderhout  en  raeckt  men  niet  ten  end , 

Voor  dat  de  keers  uy  t  gae ,  de  groóte  keers  der  wereld , 
En  dat  de  Somer-dauw  deKruytjens  over-peerelt, 
En  dat  den  Hagenaer  naer  Koets  en  Schuyten  vraeght, 

Omveiligh  t'huystezijn,  eerdatdedaghontdaeght. Dan  berft  het  oude  lied  van ,  Scheiden  ,  bitter  fcheiden , 

V  y t  d'een'  of  d'ander  keel ,  en  klinckt  door  wegh  en  weiden , 
En  't  andere ,  Wat  fal  men  op  den  avond  doen  ; 
En  't  flott  is ,  veel  danckhebs,  verfegelt  met  een'  foen. 

DaerftaenickKluyfenaer,  ickStelle-man,  verheten* 

Maer  Vry-heer  van  mijn'  tijden  van  mijn  doen  en laèten , 
En  fmaeck  den  niewen  luit  van  ftilt'  en  eenigheit , 
Gelijck  die  uy  t  der  Zee  en  haer  verbolgentheit 
MoeZeemanfchapgepleeght,  moewendens,  en  moe  keerens, 
Moetobbens,  moe  gekaetft: ,  moeloevens,  moe laveerens , 
Het  oppertje  bezeilt ,  en  buy  ten  weer  en  wind 

Sijn  fchielicke  vermaeck  in  'tflechte  water  vindt. 
Betreckt  my  d'avont-uer ,  en  kan  ickmy  niet  pijnen 

Om  onder  dack  te  gaen  voor  dat  de  Sterren  fchijnen , 

En  all'  de  wonderen  van  't  heerlicke  geficht , 
Als  d'ander'  Keers  verfchijnt  op 't  ondergaende  Licht,  Fax.ueia 
De  tijd  verveelt  my  min  dan  all  de  dagh  der  dagen ,  CaU' 

En  't  ipijt  my  dat  de  kloek  van  Voorburgh  heeft  geflagen 
Twee  ikgen  meer  als  Acht ,  foo  veel  wereks  valt  my  toe. 

Wie  oyt  op  Hofwijck  was ,  en  vraeg'  niet  wat  ick  doe  : 
lek  ben  te  landewaert ,  en  't  kan  my  niet  verdrieten , 
Maer  oock  te  waterwaert ,  en  aen  de  Vliet  der  Vlieten ,  L. 
De levenfte  Rivier,  de  doorgeploeghfte  Vaert 

Van  all'  die  Holland  kent  en  binnen  's  lands  bevaert. 
Aaa  2  'kGeeft 
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'k  Geeft  voor  de  waerheit  uyt,  al  heeft  het  fchijn  van  liegen  $ 
(De  tuygen  zijn  te  veel ,  all  focht  ick  te  bedriegen. _) 
Twee  hondert  kielen  zijn  voor  Hofwijck  heen  getelt, 
Die  dagelicks  door  Zeil,  of  Menfch,  of  Peerds geweld 
Voor  Hofwijck  henen  gaen.  Nu  tert  ick  Rhijn  en  Maze, 
En  Dorten  Loeveftein  ;  nu  lijd  ick  dat  men  blaeie 
Van  Sparen  en  van  Y ,  jae  van  de  Noorder  Zond, 
Daerniemand  meer  gevaers  en  wedervaerens  vond , 

Als  in  mij  n'  volle  Vliet  •,  die  niet  en  is  te  naken , 
Men  iiet'er  Schip  of  Schuy t  d'een'  d'andere  geraken , 
Men  iiet'er  Lij  n  door  Lij  n  geweven ,  Peerd  aen  Peerd , 
Zeil  achter  Zeil  gereckt ,  Roer  tegens  Roer  gekeer t  •, 

Men hoort'er van ,  houw  voll,  houw  binnen,  en  houw  buyten  j 
Men  hoort  den  Jager-boef  fijn  ongemack  verfluyten , 
Of  koelen  met  een  lied  de  bleinen  die  hy  rijdt,. 
Nietnueens,  eneensflus,  maerftadigh en  altijd, 
By  doncker  en  by  daegh.  Hier  hoef  ick  niet  te  vraegen , 

"Wat  tij  is  't  van  den  dagh  ?  de  Beurt-fchuyt  kan  't  gewagen : En  die  ten  icvenen  ten  Haegh  uyt  werdtgebelt , 
Die  weet  ick  dat  met  my  de  kloek  van  achten  telt  •, 
Die  vijf  te  Lcyden  hoort  telt  recht  voor  Hofwijck  feven  -y 

Dat 's  't  uerwerek  van  dePlaets,  dat  fonder  veer  gedreven 
En  fonder  weer-wicht  gaet ,  en  daerom  noyt  en  wraeckt , 

En  daerom  vafter  gaet  dan  all'  diem'  elders  maeckt* 
En  windt  iich  felven  op  en  drijft  fij  n'  eigen'  raden. 

Hier  treed  ick't  foetfte  pad  van  all'  mijn'foetfte  paden : 
Hier  treed  ick  weder  zijds  op-'t  kantjen  vaneen'  plass , 
Die  d'een  den  anderen  verpocchen  met  haerglas. 

\,%.   TenNoorden  is 't  mijn-diep,  tenZuydenismijnSchuvt-natt, 
Daer  ickdand'eenen  Boer,  dan  d'and'ren  Schipper  uyt  vate, 
„Envraege,  waer  wilt 't  heen,  Goemannen,  waervandaen? 
„  Hoe  gaet  ghy  foo  ondiep ,  hoe  zijt  ghy  foo  gelaen ? 

„  Maer ,  Heerfchop,  feghter  een,  wy  hebben  't  ruym  vol  plancke : 
„  En  geeft  het  goed  wat  win  ft?  wy  hebbe  God  te  dancke, 

„  We  laden  't  te  Sardam  en  komme  langhs  de  Meer, 
„  Deur  d'ouwe  Weteringh,  en  foo  den  Rhijn  om  neer, 
„  En  foo  deur  Leidfendam ,  om  tot  Schiedam  teloflen : 
„  Daer  krijtre  we  licht  vracht  van  Varekens  of  van  Oflcn ,. 

„Of 
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„Of  wat  de  Koopman  will  j  want,  kijck,  't  is  en  moy  Schip, 
„  En  't  voert  wel  licht  en  fwaer :  en  krijge  we  dan  flip , 
„  En  moeteleegh  naerhuys,  dat  rrioete  we  verdrege  : 
„  Scha-baet,  daer  valt  te  meteen  kanghsjen  onder  wege , 

„  Daer  't  treck-gelt  op  magh  ftaen }  aers  moetw"  in  de  ljjn , 
„  En  halen  't  met  den  hals  ;  maer  dat  's  en'  korte  pijn  : 
„  Aen  geun  fy  van  den  Dam  en  vinde  we  gien  breggens , 

„  Dan  mach'er  't  Zeiltje  by .  Hier  op  volght  veel  meer  feggens, 
Naer  't  volckje  iprakelick  en  lichter  aen  de  praet 
Als  af  te  helpen  is :  Maer  't  Schip ,  dat  niet  en  ftaet , 
Ontvoert  my 't  lefte  woord  of,  liever,  lefte  woorden  y 
Daer  ick  den  fin n  af  gissallilondicks'aen  en  hoorden  •, 
„Klaes,  roept  hy  tot  fijn  knecht,  die  op 't  voor-onder  ftaet, 
„Hoe  luft  het  Steetfe  volckeen  praetje  by  de  ftraet, 

„  Daer  't  luys  leeghs  ftaet  en  kijekt  in  't  midde  van  fijn'  lufsjes , 
,,  Hoe  koofelde  die  Vent ,  hoe  ftill  en  hoe  gerusjes  > 

,,  Hoe  taeld'  hy  na  befcheit  van  den  bekenden  wegh  ? 
,,'kNamtvoorenHagenaerj  en  by  men  Ziel,  ickfegh, 
,,  Dat  Haeghje weeter of:  me  fpeult'er vreemde  ftreke -, 
„  Se  raken  aen  groot  goet ,  te  met  in  minder  weke 
„  Dan  wy  der  jaeren  an  verflooven  nat  en  kout : 
„  Dan  wetenfe gien  raet  met  koffertjes  vol  gout , 

,,  Dan  gaet'et  goet  foo  't  quam ,  dan  tijenfe  na  buy te  j 
„  En  't  Roofenobeltje  moet  fpringe  voor  de  kluyte , 
„  Voor  Weuningh  en  voor  Wey ,  voor  Kroft  en  Klaver-kley  > 
„  Gien  goet  en  valt  te  dier ,  het  macher  of;  wich  hey : 

„Endan'tTreweelin'twerck,  en  dan  beget  Cafteele 
„AsToorens,  elck  om 't  moyft.  YgutKlaes,  hietdatdeele; 
„  Heitongfe  lieven  Heer  ongs  allegaer  emaeckt 
,,Uyt  iene  flagh  van  Kley ,  en  worde  wy  ewraeckt , 

„  En  erve  wy  in  't  goet  as  Bafterde  ?  wat  Duy  vel , 
„  'k  Wouw  dat  men  aeilem  mé  iens  gaen  mocht  over  't  fuy  vel  5 
j,  'k  Mien  dat  icker  men  fpul  fou  fpeulen  as  en  helt : 
j,  Ick  fie  wel ,  dieder  maer  fen  lijf  wat  naer  en  ftelt , 

„  Eer  j'  om  fiet  benje  rijck ,  en  kuife  mit  en  wape 
„  Maeckt  alle kunfte  goet  •,  daer  meugj'  op  fitte  fchrape , 
„Tot  datje Troortje  barft  en  wordten  YPre  kift 
„  Met feuve  grendele.  en  wordje  na  gevift , 

Aaa  3  ,>Die 



37+  VI.    B  o  e  c  K. 

„  Die  'c  laecke ,  doen  't  foo  wel ,  as  die  je  't  ftick  verwijte  > 
„  Soo  wordt'er  nieteklapt.  Klaes,  moetet  menietfpijte 
„  Datongfebeftemoer,  doe'k  Vaeren  Moer  verloor, 
„  Soo  lijdige  verfuft'  en  dwaelde  van  het  fpoor , 
,,  En  hielmen  uyt'et  School :  Gut  had  ick  leeré  fchrij  ve 
„Enlefen,  asdatvolck,  wat  wouw  ick  niet  bedrij  ve! 

„  'k  Had  langh  een  mantel  aen ,  een  Tabbert  of  fuck goet , 
„  Vooreen bepee£te broeck,  die'cknouw verflijten moet j 
„  Een  handje  vol  Latijn ,  heb  ick  me  late  fegge , 

„  Daer  komt  het  mieftop  an ,  en  dat'sgoet  op  te  legge , 
„  ■  We  hebbe  mé  verftangbt,  we  bennen  al  ien  flagh , 
„  En  dat  's  wel  haeft  eklaert ,  die  maer  wat  lufre  magh. 

Meer  had  hy  op  de  tongh ,  meer  meenden  hy  te  preken  > 

Maer  't  Schip  was  voor  den  Dam  ,   daer  moft:  hy  't  laeten  fte- 
ken ; 

En  't  zeil  moft  over  end.  Wie  wenfchte  niet  de  vracht 
Van  fulcken  Schip  te  zijn  ?  nu  heb  ick 't  maer  gedacht. 
En ,  als  ick  't  overflae,  de  Boeren  weten  wonder : 
Maer  weten  min  dan  all :  de  waerheit  loopt'er  onder  > Maer  m eer  waerfchijnlickheits.  

O,  Schippertje,  goed  knecht, 
Waertghy  tot  in  den  grond  van  alles  onderrecht , 
Saeght  ghy  tot  in  de  Milt  van  die  ghy  wilt  benijden  •, 

Verftondt  ghy  n  effens  my  't  gepeperde  verblijden , 
Het  gallige  vermaeck  van  die  daer  ftaet  en  iïet , 
En  hoort  u  forgeloos  ftaen  fluy  ten  langhs  de  Vliet, 

En  wiftghy  hoe  dat  hert,  in'tmidden  van  lijn'  Rooien, 
Sijn'  kommeren  veeltijds  niet  weet  waer  langhs  te  loofen  >     • 
2  Én  wift  ghy  hoe  hem  't  haer  te  bergen  komt  te  ftaen , 
Die  wel  op  Hofwijck  is ,  en  naer  den  Haegh  moet  gaen , 
DenHaegh,  die  doornen  Haegh,  daerEerenDeughdenRede Veel  tijden  wert  betaelr  met  vuyP  ondanckbaerheden  

-, 
Daer  weldoen  werdt  beloont  met  lafter  of  geweld  > 

Daer  't  uyterfte  gepoogh  der  Vromen  werdgeftelt 
Den  booten  tot  een'  fchimp  j  daer  't  niet  en  is  te  paffen, 
Men  fic  lich  langhs  of  dwers  door  fpijt  of  nijt  bebaffèn  : 

Daer 

i   Hicaniinustain  in  cquitem  Romanum  ,  tpamin  liber-    >2ra»7i  /ua/i  w     rtsyngpv  Ixxñt   x-ñ/j.'  ¡¿¿¿i  tf  Uui   «Ji«. 
tinum  ,  quim  ¡n  fervurn  poteíl  cadete.  Sen.  <y>.  3  i.     Szpe  e- 
bamefi  lub palliolo (ördido l'apientia.  Cteil  tp.  Cie.  3. Tuft. 

-    ii  f  ¿/tí  tJ  ¡JJfh-n  CU  ftoJKHS  T£J-3f       E' f  ¡ft¡X,¡¿)  I'S  ¡Ai- 

Men.ap.  Stei/.     O'c  c?  tü/'c  ¡£9lffJ?  5  sotto*  u  vx^cjcztf  iS«>*iöw- 



H    O    F    W    Y    C    K.  yjc 

Daer  felfs  de  Vrcde-min  misduydt  werdt  voor  misdaed  -, 

1  Ickmeenghyfoudtfijnlotverfoeyenvooruw'fraet, 
Enkruypen  inuwluyck,  en  leeren  beter  wenfchen , 

En  oordeelen  't  geluck  van  u  ws  gelijcke  menfchen 
Benijdelicker  veel  dan  dat  te  Stéwaert  blinckt, 

En  achter  de  gordijn  van  't  aenfien  hinckt  of  ftinckt. 
Is't  Schippertje  voorby ,  de  VüTcheruyt  de  Veen  en , 

DeMeifsjensuytdeWey,  met  koele  blootebeenen  , 
Met  Emmertjens  voll  Melck  en  voll  geruftigheit , 
Verftercken  wat  ick  peins ,  en  wat  ick  heb  gefeit. 

En ,  fcheid  ick uyt  den  praet ,  en ,  treed' ick  uyt  mijn'  hecken , 
En  ,  luft  my  achter 't  groen  der  hagen  die  my  decken 
De  vrye  vonnuTen  te  hooren  van  mijn  werck , 

Als  laegh  ick  verr  van  daer  begraven  in  een'  Kerck , 
Daer  gaet  het  fpeeltjen  aen ,  daer  hoor  ick  Toet  en  bitter , 

1  En  all  wat  yeder  denckt  van  huys  en  van  belitter ; 
Daer  hoor  ick  vogelen  van  allerhanden  beek } 

My  roemen  voor  een  Mann  en  doemen  voor  een'  geck. 
De  Veerfchuy t  A^oert  van  als :  daer  fittend'er  voll  reden , 
Daer  fittend'er  voll  fpijt,  die  mijne  iinlickhed en 
Of  prijfen  uyt  haer  gunft  of  laken  uyt  haer'  gall. 
„      Daerfeggend'er,'tiswel,  HetGeldisniet-met-all, 
j,  't  Gebruyck  is  't  altemael  >  de  Mann  dieHofvvijck  nichten 
„Heeft  wijiTelickgedaen  >  3  hy  moít  iijn  hert  verlichten 

5>  Van  lange  ilaverny ;  hy  heeft'er  voor  geploeght , 
„  En  j  als  hy  ploegende  iijn'  Vorilen  had  vernoeght, 
s,  En  't  Vaderland  voldaen ;  4  en  niemant  uyt  gelopen , 
5,  Enniemands  voordeden  met  liften  onderkropen ; 
„  Den  vromen  voorgeftaen ,  befchoncken  en  gevoedt , 

„  Den  boofen  't  hoofd  gebo'en ,  een  Chriftelick  gemoed 
„  In  't  Chrifteloos  gewoel  van  Haegh  en  Hof  benouden ; 
„  Wat  lighter  yemant  aen ,  of  hy  een  Hofje  bouden , 

En 

1  Utinam  qui  divitiasappetitutiefient,cum  divitibus  deli-  I      3  Major  pars  Ktatis ,  cettè  meliur  Reip.  data  fit:  aliqoid 
beraremiuiinam  honofesperituri.cum  amb>tiolis,&  fumrnutn  :  temporis  tui  fume  ctiamtibi.    Sea.  <t'  ISnv.  c.  18. 

adeptis  dignitaris  ftatum  '.  prah_cto  vota  mutaiient  Sta  £t>  1 1  j-.  I      4  Ma  ir/nleïy,  ¿/¿.'JZieiw.  /ticT&ttr.ibccil.     Non  quid  ha- 
i  Suisteilleccbrisopoüct  ipla  virtus  trah.it  aJ  verum  decus 

Quiddetealriloquamur,  ipfivideant,  fedloquentur  tarnen. 
Cic.Sa7nn.Scip.  Nihil  hominibus adeh  luive  &  jucundum 
efti  ut  de  rebus  alicuis  femnnem  haberc.  Gng.  Nazianx.. 

Quïllui  fluliis  Inbetur ,  male  loqu't  de  melioribus.  Ptaut. 
Psn'.i.z.  SSjJealiuminianiredicunt,  llltro  qui  ipfi  infa- 
lúur.t.  li.  y.tna.hm.  $.  1. 

beain  ,  led  quibus  rebus  invenerim  qurcrant.  Cic.  fitu  Quintt. 

Habcbit  rhiloibphusopes.fed  nul  lidetraítas.nec  alieno  fangui- 
ne  cruentas,  (inecujulquam  injuria  partas,  fine  ibrdidisquaetii- 
bus,quarum  tam  honefius  iit  exitus  quam  iutroitus;quibus  ne- 
mo  ingemiicat  r.ifi  maliguus  Sen.  de  vit.  beat.  Kip /n  vjiuZret 

^i  Tjy^  xt¿(3j /2¿f7i)v  E  z'  atol  uiwj  ,uh  Hü'b  t-s~t£>n <rs'iHV,  EK- 
rij)  np.Sloi.     'ti  ntfifos  iiy$  ní¡  Jo;,  ¿1  í\.:n/.ii  ».  Mttini  MtB"JI< 
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„  En  befighden  een  deel  van  onbefproken  winft 

„  Tot  onverboden  vreughd  j  J  om  nu  en  dan  voor  't  minft 
„  Een  havenrjen  vercrecks  uyt  Hoofs  gewoel  en  winden 
„  Voor  heul  en  adem-tocht  van  ziel  en  lijf  te  vinden , 

„  En  fmaken  't  onderfcheit  van  ruymt  en  van  gedrangh  ? 
„  Verquiften  is  geen'  eer ;  z  maer  altoos  deun  enbangh 
„  Sijn  lelf  te  pijnigen ,  om  kinderen  en  erven 

„  Te  laeten ,  wat  fy  wel  en  weeld'righ  konnen  derven  , 
„  En  prees  noyt  wijfe  mann :  3  Wel  hem  die  wel  vergaert, 
„  En  maetelick  verfpilt't  gen'  hy  wel  heeft  gefpaert. 
„  De  Mann  op  Hofwijck  heeft ,  in  't  forgen  voor  lijn  felven , 
„  Sijn'  kinderen  bevrijdt  van  fpitten  en  van  delven , 
„  En  van  wat  overfchotsfijn  keurlickheitgeboett , 

„  De  reit  is  voor  de  reft ,  die  't  hebben  ial  en  moet. 
„  «•  Maer  beter'  Tonnen  fchats  heeft  hy  Ie  leeren  vullen 
„  Dan  die  haer  mogelick  ten  deele  vallen  lullen , 
,,  Voll  fmeltelick  Metael ,  voll  fchijvendie  het  Vier, 
„  Het  Water  en  de  Tijd  kan  brengen  tot  Papier , 
„  Tot  flenteren ,  tot  niet.  hy  laetfe  felfs  voll  fchatten , 
„  Daer  Water ,  Vyer  of  Tijd  niet  aen  en  heeft  te  vatten  j 
„Van  Deughden  Weten  fchapp,  en  all  dat  Mannen  maeckt, 

„  En  all  dat  eens  vergaert  fijn'  Meefter  noyt  verfaeckt. 
„  God ,  die  hem  fegende  met  kinderen  die  weten , 
„En  weten,  mogelick,  waer  mede  dack  en  eten, 
„  Het  Vaderland  ten  dienft ,  te  mogen  waerdigh  zijn , 
„  Beveelt  hy  haer  beleid ,  naer  dat  hy  door  de  pijn 

„  Die  't  lichaem  draegen  moet  om  van  de  Ziel  te  fcheiden , 
„  Ter  eewigheit  fal  gaen.  Die  man  gingh  breeder  weiden ; 

Maer't  Schuytjewasverby,  de  Schipper  riep,  irapwegh, 
En  't  peerd  ontvoerde  my  't  befluy  t  van  fijn  gefegh. 

De 

I    H'cA;  Jy  tv  ¿áít'  ¿hnw'i  w%*ji  ̂ ¿Tril.ivjonjj.  Julián. 
Kic  diluris  avene  negotia  cuiis 

Et gratam  requiem  donatibi ,  quando  licebit 
Per  totam  celiare  diem .  Juv.  XI. 

Ex  meo  propincuo  rure  lioc  capio  commodr ,  nequeagri, 
neque  urbis  odium  me  unquam  percipir,  ubi  latiasccepitrie- 
ii»  commuto  locum.  Ter.Eun.  j-,  6. 

i  Quanta dementia eftlnredi  luo  procurare,  &  iibi negare 
omni.1 !  Sin. cf.  123. 

3  Felix,  qui  ir.dultispotuit  medioctiter  uti 
Muneribus,p.ircumquemodum  fervarefiucndi.  Prudent- 

'*Kkit<tfiilgtn  "¿m\¡wrjt.   Iftcr.it.  ad  Demen.     ÖXasjliïrXx- 
7«)  ia?  ifnS  ;#i<3j  pstïhti!  üwTii  Mnvi&Uj.  lArifl.  i.Rhet, 

ajitaoi";  Jlwaiaf.  Ltic.  ̂ Antb.  Gr.  Hanc  ratus  (uní  partera 
meam ,  fi  uterer  labore  meo.  Ecclef.  a.  i  o . 

4  E\¿ehu  ztivx  cujTr,7ccvv«¿ieiyÁcrct3tcvyK2M/AGÍ>i7Í.  tyirijf. 
ap.  Sioi.     V,xc  metalla ,  quibus deleftatur  vulgus,  renuem  ha- 
bentacperfuloriam  volupiatem.  Sen  efi.  s.     Kfcïomv  ñmfU 
>./Ö*yrï7t)*un>.6>v ,  ̂ray  JiiifAiïïinittJtltvveujTH;.  Cltm.\Altx, 

Tetite  hinc  juvcnel'que  lenefque Finem  animo  certuni  miferilque  viatica  canis.  Perf.  ;. 

E'pÓ0ÏGV&73  VÉ0T.J7ÏC  £«  -j»Q£ï c¿'.'U>.cí/J.Cetn  aVQttVi  ,  PiCeUCTi. 

tyv  }S  Twro  t^J  a.Waiv  nTnyjLTWv.  Ei&ap.  Lae'rt.  Nihil  horum 
nonpatiturvetuftatem  :  quauendumeftergoquod  non  fiar  ÍB 
diesdeterius.  Sen.  ep.  3 1.  Qui  confidit  in  divitiis  Skis,  soi- 
met.  11.  Ptov.  18. 
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De  Delflche  Veerman  volght ,  (dat  gaet  voor  Hofwijck  feker) 
Stracks  op  den  Hagenaer ;  en  weer  een  niewe  fpreker , 

Een  niewe  kakelae'r ,  gelijck  hec  wefen  will , 
Dac  een  de  vracht  verbeenr,  daervijftigh  and'reftill 

Den  mondighften  ontfien ,  en  't  hooge  woort  vergunnen. 
Die  klapper  tafi:  my  aen.  (*  van  dufend  een  zijn  't  funnen , 
Vanfchaemtenoytgeroert,  van  reden  on verfien , 

„  Van  Eer  en  Liefde  meer)  Ten  eerften  is  't ,  Laet  fíen , 
„  Wel  hey ,  wat  's  hier  weer  niews  ,  fal  't  noy  t  geen  einde  wefen  , 
„  All  weereen  nicw  Kafteel in  eenen  nacht gerefen ! 

„  'k  Schick  endelick  de  Vliet  fal  worden  tot  een'  ftraet ; 
„  Den  Haegh  fal  mettcr  tijd  niet  weten  waer  hy  ftaet, 
„  Te  Voorburgh  of  aen  Duyn :  fiet  de  verweende  gecken , 
„  Sy  walgen  van  de  Stadt  >  den  Haegh  en  kan  niet  Itrecken  , 
„  De  ftraeten  zijn  te  nauw ,  de  wandelingh  te  kort  > 
„  De  Koets  moet  ruy  mer  gaen :  wat  Duy  vel  of  haer  fchort  ? 

„ Is't niet genoegh ,  Voorhouten  Vyverberghtefchenden , 
„  Is  't  niet  genoegh ,  den  Haegh  t'ontftraeten  aller  enden  ? 
,,  Moet  Voorburgh  mé  in  't  fpel  ?  'k  magh  heugen  dat  die  Wey 
,,  Voll  klaere  Klaver  Mond ,  voll  vette  beeften  ley ; 

„  Nu  is 't  een  Hof ,  quanfuys,  een  Hofwijck :  wel,waerachtigh, 
„  Wy  moeten  in  den  grond ,  het  volckje  wordt  te  prachtigh  > 

j,  Sy  fchraepen  't  goed  by  een,  flincks  of  rechts,  't  fcheelt  haer  niet; 
„  En  vallen  dan  aen  't  werek  van  pijpjens  in  het  ried. 
„  Bedenckt  eens  wat'er  gelds  aen  fulcke  raefery  gaet , 
j,  En  of  men  op  het  end  met  eens  betaelen  vry  gaet : 
„  Die  Kloot  en  light  niet  ilill :  ?  die  dufenden  verbouwt, 

„  En  magh  geen'  honderden  ontfien  voor  't  onderhout  > 
„  Die  hooge  thuynen  derft  uytleege  gronden  haelen , 
„  Moet  alle  jaer  lijn  werek  weer  en  weerom  betaelen  > 
,,  Die  Vent  en  houd  ick  met  geen  hondert  Kroonen  vry : 

„  Soo  moet  daer  alles  ftaen  in  't  lood  en  op  de  ry , 
„  Soo  puntigh  is  m' ,  als  kacks  :  men  waer  fchier  ongeboren 
„  Veel  liever  dan  een  Haegh  te  lijden  ongefchoren  > 

Bbb  „Of 
I  Utquifquecontemptiflimus ,  S:  ut  maxime  ludibrio  eft  ,  ,  yi^i  I2zma.ni  x}  fO.m-nit.Demtp.pTt  Ciefiph.     Erras  fiiiioru 

üiTolutiiiïms  linju*  eft.  Stn.m  &¡p. turnead.     Sempcr  ïnimka  i  tibiquioccurruntvultibuscredis,  homir.um  cftigits  halent , 

virtutibusvitiafunt,&  optimi  quique  ab  improbis  quali  expro-  1  ánimos  feramm.  Sti.  *íC,  Tmfntmg/t  '¿biá^fipTmttCsi;, 
brames  afpiciuntur.  ShI[>.HI:¿.  Homines  malí  fum,  qui  opti-  i  To'siuí;?.ov,  a'  •¡Sai,mT"t<ftíSm  t¡u¡¡.  Oí^ify  «>;.«»  ulf!--- 
in'udicuntmalè.P/<ii«r. Cacti;.  Iíiliiceít  ihefaurusftultisin  lin-  p«>  S»£¿iy  /M^iotv,  í<fs  fxtiífiv,  «í¿.st  *(¡yjL-n.  n>m'j<'  'íh 
t'uafitus,  Atqu.ïiui  habent  male  loqui  melioribus.  li.Van.  ?'«"»«,  iÏts/v'  s'fSríj  2:i;ít>.  Lycurg.l'cet.vet. 
Sxíxst  xgciic rnvTii;  ax>.x  v^.yn¿íi( ?x*©"-  fyth»*.*f.SHb.  i  I'ar fumptuseft ,  lemel  lbjúacellsc;¡:c  ,  &  fa?pe  intcu  • 

I í¡ ;•.";:»  i  ¿i¿(h K&ivüu  ,  •zw&v  •  mMíxrtn!  a'«  ,  x)  ̂witw-  !  re  cadCDtia,   Svmn.ltb.  4.  tp  70, 



378  VI.      B   O    E    C   K. 
„  Of  't  God  belieft  of  niet,  depaden  moeten  bruyn 
„  En  kaeler  zijn  van  gras  als 't  hooghfte  van  een'  duyn  5 
„  De  Schoffel  heeft  geen'  ruft ,  daer  is  een  eewigh  leven 
„  Van  wiejen  dat  men  beril,  de  Thuynman  magh  wel  beven , 

„  Soo  't  onkruyd  meefter  werdt  door  weelde  van  natt  weer , 
„  Door  overvall  van  werck,  en  door  verfuym  noch  meer. 

„  De  Joffers  in  den  Haegh ,  met  all'  baer'  malle  krullen , 
„  En  hebben  niet  meer  lpels 5  men  foud'er  dry  vier  hullen , 
„  All  noemden  ick'er  meer ,  'k  wouw  dat  ick  't  had  gewedt , 
„  Eer  hier  een  Boogaerd-pad  geklouwt  is  en  geredt : 
„  En ,  om  Gods  lijdfaemheit  met  alle  macht  te  tergen , 

„  Alsof'erwerckgebrack,  van  vlacktemaeckt  men  bergen, 
„'t  Land  word  tot  Vijvertjensverfnippertengekerft, 
„  En  't  is  de  braeffte  mann  die  't  konftelickft  bederft : 
„  't  Huys  moet  in  't  water  ftaen ,  en  Slots-gewijs  ftaen  proncken  > 
„  Gclijck  een'  fteenen  flefch  in  't  koel- vat  werdt  gefoncken  : 
,,  Het  ried-dack  was  wel  eer  de  Weuninghs  beften  hoet  > 

„  Doe  moften  't  pannen  zijn  :  dat  's  nu  de  kleine  voet ; 
a,  Het  Leitje  rnoet'er  op ,  dat  ftaet  beknopt  en  abel , 
j,  Waerom  ?  de  Land-heer  deckt  fijn  luyien  met  een'  Sabel  > 
„  't  Huys  komt  niet  minder  toe  >  't  magh  koften  wat  het  kan , 
„  Het  deckfel  naer  den  Pott ,  de  kleeren  naer  den  mann. 

3,  En  ,  als  ghy  binnen  gaet,  wat  meent  ghy  daer  te  vinden  ? 
„  Een  opper-Kamertjen  tot  onderhout  van  vrinden , 

j,  Als  in  den  gulden  tijd  van  *t  Hollands  flecht  en  recht  ? 
„Neenfeker,  Kameren,  op'r^ierlickftafgerecht, 
„  Als  ftondt  ghy  binnen  Delft  >  gemarmerde  Saletten , 
„  En  van  dienniewen  fnoffj  hoe  noemt  men  't?  Camenetten , 
„  Pronck-ccllcn  voor  een'  Prins ,  met  borden  en  met  leer 
„  Op  't  Hacgelickft  verfien ;  (ja  wel  toch ,  lieven  Heer , 
„  Waerwillditheenin'tend!}  en,  feghtmend'er  wat  tegen, 
„  't  Heet  maer  een  Weuninckje ,  een  huysjen  tift  den  regen : 
,,  'k  Wouw  dat  hy  met  lijn'  poort  in  fneew  en  hagel  fat , 
„Die  Land-heer  heeten  will  en  woonen  als  in  Stadt : 

„  'k  Wouw  dat  hy.   Weer-aen ,  riep  de  Schipper ,  is  dat  ryen  ? 
„  Stap  wegh ,  jou  lompen  uyl.  fbo  raeckt'  ick  uyt  het  lyen ; 
Ja,  lyen,  ick  bekent 't;  '  want  waerheit,  al  te  feil 
Gepepert  en  gefult,  gaet  door  en  door  het  veil. 

On- 

í  TojKi»  «>i»&í!7n«f  .1  ~6b  «jcc'i<fí¡TO!Mfí™¡,  Dio  Cliryíh/!.    Opus moidaci radere veioAuricnlis.  F"£  f' 
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Onkcnnis  niettemin  maeckt  onminn  by  de  Menfchen ; 

En  menig'  droeve  reis  heb  ick  my  voelen  wenfchcn  , 
Mijn  achterklapper  waer  mijn  ronde  Kamer-vriend , 
En  met  mijn  onderhout ,  als  ick  met  lijn ,  gedient : 

Daer  foude  men  fijn  waer  noch  fijn'  waerachtighedcn 
1  Niet  overweldigen :  maer  onderlinge  reden 

Doen  o-elden  wat  iy  koft ,  en  vriendelick  bericht 

Doorpluyfen  op  een  aes  van  't  fijnfte  goud  gewicht ; 
En  d'een  den  anderen  foo  veel befcheits bewijfen , 
Dat  laken  lichtelick  verkeeren  fou  in  prijièn ; 

Of,  kond't  geen  prijlen  zijn,  ten  minílen  r  ot  gedoogh 
Van  hier  een  balck  en  daer  een'  fplinter  in  ons  oogh. 

1  En  lbo  begrepen  wy ,  of  trachtten  te  begrijpen , 
Hoe  traegh  voorfichtigheit  moet  vallen  aen  het  flijpen 

Van  nagel  of  van  tand ,  om  in  't  gelicht  te  ilaen 
Van  die  met  ons  voor  God  ten  oordeel  iiillen  gaen  ■, 
»  God ,  die  fich  't  oordeel  heeft  en  't  wraeck  recht  voor  behouden , 
Als  meíTeii  die  hy  ons,  fijn'  kind'ren ,  niet  vertrouwden , 
Sijn'  blinde  kinderen  ,  dien  geen  geweer  en  paft , 
Soo  langh  wy  menfchen  zijn  en  dolen  by  den  tail. 
Dit  heb  ick  half  geleert ,  en  tracht  het  heel  te  leeren , 

En ,  was  ick  buy ten  't  fpoor ,  ten  halven  om  te  keeren ; 
Herftelt  my  op  de  baen  van  dijn'  gerechtigheit, 
Die  mv  het  oordeel  van  mijn'  Broeder  hebt  ontfeit. 

Met  fulcke  leeringen  bevracht  ick  mijn'  gedachten , 
*  En  keur  niet  of 'er  my  quaedwillige  toebrachten , 
Of  redelicke  lien  ;  ick  lett  niet  op  den  mann  , 
Mits  dat  ick  uy  t  fijn  roet  wat  honighs  trecken  kan. 

Nu  is  de  dagh  ten  eind' ,  nu  feggen  Maen  en  Sterren , 
't  Is  tijd  u  herilenen  in  't  bedd  te  gaen  ontwerren. 
lek  weet  het,  en  ick  voel 't:  noch  gaet  het  langhfaem  toe  > 
Want  wy  zijn  kinderen ,  en  hoeven  fchiereen'  roe, Bbb  2 

i  Kaf  ii/xïyitw guzUhtk  aiñí  ïArij'A'  Tiítcvj  Eí<AÍ;.  Xí- 
ntphon. 

z  /\  nimum  tuum  honare.ut  iftos  magno  animo  contemnat, 

qui  illumobjurgantquod  umbiain  ¿cotiut)  petierit,  Sc,  cum 
piusconfequi  pollet,  prauulerit  quictem  omnibus.  Sin.ep.  ¡6. 

3   Marti.  7.1.     Htm.  iï.  13.     Dcuter.  ji.  15. 
+  Ofaidi  rebas  iftis ,  tam  ridiculum  eft  ,  quim  queri , 

quod  fparefliisin  publico,  aut  inquincus  in  luto.  Stn.  ep.  107. 

IJid.retnf.  rj>.  &;.-.  4.     X:r ,  ol/uaj  <ü  TTV-touïirnn  eraucíjrv 

Qui  corripit hominem , 

gtatiam  port- ea tnveniet 

apud  eum  . niagis  quam 
il!e ,  qui  per 

lnguse  blan- 
dimemade- 

cipit. 

zt.Prcv.  13  m 

Man.  Impcr.  Admoi'.eri  bonus  gaudet  :  peOimus  quilque 

correptorem  afperrirrè  patitur.  Stn.i.deTr.  Tnf  a'>,n3w  ¿<¿. 
?.«r<uy«»  s'  Si/jut.  Pust  s.Stip.  Kon  Si,ti  fetas ,  liquidem 

de  te  male  lenl'eritit :  &dixerint,  quodnon  Hbenteraudias. 
Tu  deteriora  de  teipfo  fentire  debes,  &  neminem  infnmio- 
rem  te  credere.  Eft  non  parva  prucicmia  ,  filere  in  tcmpcie 
malo,  &  inttotlbs  ad  me  convertí ,  nee  humano  ¡udiciodi- 
ftutbari.  Non  fit  pax  tua  in  ote  hon.inuin.  Th.u  \¿mp.dc 

1  imit.  Chr.  3.  :8. 

Die 
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H. 

Diconste  bcddejacgh':  ick  will  't  van  my  bekennen  j 
Het  zy  een'  goede  drift,  hetzy  een  quaed  gewennen , 
Het  ilaepen  houd  ick  voor  geen  menfchelick  vermaeck  : 
En ,  als  ick  kiefen  moght,  ickwenfehte  my  noch  vaeck, 

Noch  ilaepen  opgeleght.  'foey,  dagelickfche  fterven , 
Foey,  platte peuluw- Dood;  foey,  quiftigh tijd-verderven , 
Die  uontbeeren  moght,  wat  waer  fijn  leven  langh? 

;  Hoe  leefden  hy  in  't  ruym ,  in  ftede  van  'tgedrangh 
Der  uren ,  3  die  den  dagh  verfnipperen  tot  leuren , 
En ,  als  den  avont  valt ,  de  Menfchen  van  haer  fcheuren , 

4  En  werpen  ie  voor  dood ,  als  krengen ,  op  het  ftroo  ? 
5  Maer  emmers  die  het  koft  niet  fchicken ,  fchickten  'tfoo. 
Te  bedd ;  't  is  Gods  bevel ;  men  magh  niet  ftadigh  leven  j 
Daer  hoort  wat  ftervens  toe :  de  bladeren  die  beven , 

En  houden  aen  den  draed  van  een'  verdordden  fteel , 
Gaen  met  den  voet  in  't  graf ;  het  groene  gras  wordt  geel; 
Dat  's  even  of  ick  iey ,  de  dood  is  op  de  lippen : 
De  Wereld  fterft  eens  'sjaers ;  ftaets'  in  den  Herfft  op  't  glippen , 
Des  Winters  is  fy  dood,  te  weten,  diepinflaep, 

Tot  dat  fe 't  Voorjaerweck',  foo  datfegeew'cngaep' > 
En  in  den  Somer  kom'  volkomentlick  aen  't  waecken. 
De  kleine  Wereld ,  Menfch ,  dien  God  eens  wilde  maecken , 

Hermaeckthydagelicks,  sen,  fonderdatrefpijt, 
Wy  waeren  's  levens  kracht  in  weinigh'  dagen  quijt. 
Die  kracht  hanght  aen  die  dood :  wel  hem  die  't  kan  bezeffen , 
En  ftelt  fijn'  rekeningh  foo  met  den  Hemel  effen 
In  'tdagelicks  verfterf ,  als  waer  't  fijn  leñe  kouw , 
Daer  uyt  hem  de  bafuy  n  des  Richters  wecken  fouw. 

In  fpijt  dan  van  mijn  felf  en  van  de  fpijtigheden , 

Die  'ck  van  den  fnapper  in  de  Veer-fchuyt  heb  geleden , 
'k  Gae  fterven  voor  een'  reis ,  en  fcheide  van  mijn'  kuil } 
En  gae  my  op  mijn  Slot  begraven  in  mijn'  ruft : Of 

1   E  4//.1»  >i  li  u'ftm  xaw? 0£jt  Swiutc».  Clem ^Atex.z.P se.Ug. 
Vigil  ille ,  nee  uüaru 

Ad  requiem  facilis ;  credens  abfiedere  vita: 
Quod  lopor  eripiat  tempus.  Si/,  de  Hannii.  1.  1 1. 

Ka^elj't^v  b'JWs  ït^i©-,  ¿JYv  ̂ t^ov  t  ¿mi  £wv7ö?.  iAtí¡1. 
1  '  TT,  i>-  7«  pUK£$è  T  SWVXTW  ¡UU£TÍgí«. 

i  E::tend.imus  vitain  :  hujus  &  officium  &  argumentum 
ufuscil.  Circumfcribamr  nox ,  Staliquid  ex  illa  in  diem 
tiansfeutut.  Stn.ip.izi. 

3  Diduciruus  vitain  in  panículas  Sc  Iancinamuf.  Set.  «/>.  5 :• 

4  Nihil  roorti tam  iimile  quam  fomnus  eft.  Cit.iliStn. 
5  Lexdata  eftcaducis ,  Deojubente,  membtis ,  Uttem- 

peret  laborera  Medicabilisvoluptas.  Frudtm.  Hymn.  6.  Caihem. 
Tenenda  nobisviaeft,  quam  natura  prxfciiplit,  nee  abilli 
dedinandum.  Sen.  ep.  m. 

6  Sommis  retccliom  neceflarius  eft :  Ilunc  tarnen  C  ptt 

diem  noflemque continúes ,  morselt.  Sintc.deTrantj.  De- 
turquieti  tempus,  ut  forano  gravis  vis  viña,  morbo  pe&us 

opprellüra  levet.  Sin,  Hm,  ¡:r. 



H    O    F    \V    Y    C    K.  381 

Of  is  't  een  toon  te  hoogh ,  mijn  Slotjen  magh  ick  *t  heeten  : 
En ,  vrienden  van  verftand ,  u  derv'  ick  't  laeten  weten  , 
1  't  Is  Hofwijcker  Kafteel  daer  ick  te  roeit,  in  gae. 
Een'  Kluysisoockeen  huys,  en  houdt  voor  wedergae 
Der  Princen  hoogeBurght,  der  Steden  ftercke  mueren  : 

't  Kafteel  en  't  Verkens-kot  zijn  evenwel  gebueren  ■, 
De  Hutt  ftaet  by  de  Tent ,  en  elck  en  ftreckt  niet  meer 
Als  voor  een  veiligh  dack  van  klein  of  grooten  Heer. 
1  Noch  keer  ick  tot  den  roem ,  en  pocche  m  et  de  befte ; 

Houdt  my  des'  ydelheit  ten  goede ;  't  is  de  lefte : 
En,  die  ghy  uw  geduld  den  om-loop  hebtvergunt, 

Verdraeght  noch  voor  befluyt  een  woord  van  't  middel-punt. 
Ten  hoofde  van  't  groot  Plein ,  het  Bofch  van  Sycomoren ,         d. 

Daer  Maften  overhands  door  en  door  henen  booren , 

Rijft  een  gemuerde  Dijck  (een'  Brugg  en  iegg  ick  niet,  G, 
Dat  's  de  gemeene  flagh ,  die  m'  allom  elders  liet} 
Een'  ondermuerde  wall,  een'  wall  befett  met  Rooien , 
Die  m'  uy  t  de  Veerfchuyt  fiet  ftaen  flonckeren  en  bloofen , 
Een  lijdelickeTrapp,  dien  ick  te  leene  houw 

Van  u ,  Venetien ,  de  fchoone ;  van  't  gebouw , 
Het  wonderlick  gebouw ,  dat  ghy  Rialto  doopten , 

Doe  ghy  d'er  d'eene  Stadt  aen  d'andere  mé  knoopten , 
En  liet  ¿'onkundige  wantrouwen  vanden  boogh 
Die  fulcken  wijdde  fou  beilaen  met  eenen  toogh : 

't  En  was  my  niet  ontgaen  in  twaelf  en  achtien  jaren  y 
Hoe  hy  my ,  overgaen ,  hoe  hy  my ,  ondervaren , 

In  d'onervarentheit  van  jongen  voet  en  oogh , 
Door  't  fteile  vlack  en  door  het  vlacke  fteil  bedroogh. 

Hicrhebbick'tnagebootft:  twee  flauwe  fteenen  treden,  & 
En  twee»  en  noch  eens  twee,  zijn  fes  gelijcke  leden 

Van  'tHofwijckfcheRialt'.  treedtop  de  lefte  twee  -> 
Ghy  zijt  niet  meer  vermoeyt  als  op  den  eerften  tree : 
Ghy  wandelt  en  ghy  klimt ,  ghy  laeft  met  lange  poofen , 
Als  Gall  met  Honighraed ,  en  Diftelen  met  Roofen , 
De  dry  mael  korte  moey  t ,  die  fes  mael  achter  een 

De  minft  fwaerlijvige  fouw  voelen  in  fijn'  le'en : 
Bbb  3  Ghy 

1  Domus  munimentum  Gt  adveifus  infefta  corpori  Hanc  j  z.  Exigua:  ftrpe  ares  ¡r.  multes  ufus  defctibcntis  arte  patoe- 
utrum  cefpes  ercxerit,an  vaiius  lapis  gemis  alicriï,  nihil  intereri.  \  re:  £-;quamvis  angaftum  pcJem  ,  diipofiiic  fecit  babitacb- 
Scito  te  hominem  tam  bene  culmo  cjuam  auto  tegi.  S».  i.t^.S.  |  ¡urn.  Sen.  i.dtTrnn¡¡. 
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Ghy  vindt  u  voet  om  hoogh ,  en  weet  niet  of  den  feilen 
Den  eerften  opgangh  is ,  en  llaet  all  op  den  lellen  : 

1  Dat  kan  verdeelingh  doen  van  befigh  ongemack. 

1  Die  ibo  de  kaerte  van  fijn'  quellingen  verftack , 
En  temde  fuer  met  loet ,  en  menghde  pijn  met  ruilen  : 
Hy  ploeghde  fonder  fweeten  arbeide  met  luiten. 

5  Een  uer  gefpannen  Booghs,  twee Peze-loos of  dry , 
Ontwapent  diïlelen ,  en  fuyckert  flaverny : 

Langh  eener-hand  verveelt ,  het  zy  foo  foet  als  't  zijn  kan , 
Maer,  diemetilockjensflorpt,  vermant  weleen  azijn  kan, 

4  En ,  die  by  wijlen fitt ,  en  valtgeen  voed-pad  langh  j 

Die  van  geen'  poolen  weet ,  de  weelde  fel  ver  bangh : 
Beurt  en  veranderingh  verlichten  doen  en  laeten. 

Vier  naeckte  Kinderen  j  all  konnen  fy  niet  praeten , 

Beduyden  hier  die  leer :  f  de  Lente  llaet  voor  aen , 

Met  vroege  Blommekens  van  't  jonge  jaergelaen : 
De  Somer  volght'cr  op ,  en  pronckt  met  Koren-áeren  j 
En  dan  den  rijpen  Herfll  met  fmakelicke  waeren ; 
De  Winter  luy  en  leegh ,  met  Schaetfen  aen  den  voet , 

Seght  datter  eens  een  tijd  van  leegh-gaen  wefen  moet. 
Soo  loopt  de  tijd  rondom ,  en  deelt  lich  af  in  Maenden , 
En  leert  ons,  ongevraeght,  alwatickflusvermaenden: 

Want  wie  en  wierdniet  fatt  van  't  eenerhande  jaer , 
Soo 't  altijd  Winter,  jae,  lbo 't  altijd  Somer  waer? 

Z.        Hieris  Rialtop'thooghllj  hier  zijn  wy,  londer  weten, 
Tot  aen  de  Vall-brugh  toe  en  op  mij  n'  ilocp  geieten  j 
De  Vall-brugh  ,  Vreemdelingh  j  wat  lèghtghy  nu  van  't  Slot? 
Gaet  noemt  het  nu  Kadee!,  of  noemt  het  Duy  ven-kot, 

't  Sluyt  meteen'  Valbrugh  af.  Ghy  luk  de  ketingh  foecken : 
Maer  dat  's  een  oude  kunil :  wy  hebben  beter'  boecken , 
Van  hooger  onderwijs :  wy  roemen  op  een'  vond , 
Die  weinigh  is  gepleeght ,  die  niemand  en  verilond , 

't  En 

i   H'  sy¿7nw<!T,'i%'  ■Tnratiifn/jjti'b.  Plnt.dt1ib.tduc.        i  Si  nraitum  lèdeas,  Ubcceft:  Mito  namque  Poeta 
i  Q'iod  liquandocum  influentibus  negotiispaiia  recitfi,  Pro  pana  ponit,  (cdet  xcctnitmqiie  ièdcbit 

inflar  refeílionis  exiftimas ,  murationem  laboiis.  l'iiii.  Pautg.  '  IniVlix  Tiieieus.    Setnper  noect  urle  loi'gum.   Ttrtn!. 
Non  uno  comenta  vnlet  namratenoie:  Carm.akSen.     Omnibus  quidem  proJcft  lubindeanimumre- 
Scdpeimutatasgaudct  h.ibcre  viecs.  Paren.  laxare.    ExciMtur  enim  olio  vigor  ,&  omiiis  uillitia ,  qua: 

Vicainomniquidquid  clt ,  juilr.m  rcqnirit  optima;  paula:  ,  continuatione  pertinacis  ftudii  adducitur ,  feiiarum  hilaiitare 

modum.   ̂ iufon.      Wt  77XZ7»  ¡uviup{  '!j  j-.v'i/aTtc  ,  07m  tuv  ïi"p>*r-    dileiititur.   Stri.  ContT.  I.  Pref. 
tkjOTïïhï  ,  TcjJjMTnuat&SujijKs-".  Hipgaer.  at.  iAj/li.  4.8.     '       s   ipfequoque  Annus  ,  temponirn  pater ,  quadriíariáfedi- 

5   Aveus  ctarnna  ¡11  itlbi  funümitai  da  Diana:  vcrliutc  compomt ;  nee  dcüdcuuai  caseree  •  li  Mjviucis  gra- 
Sirl  unquam  ceBcs  tendere ,  mullís  erir.  Ovid.ep  4  tiamnon   liaoeret.  Cajfu,L  hb.  2 .     Natuia  hoc  quod  vides  re- 

±  Dtnujue  ¡3  ledeas ,  lequicscft  m^jnalabotis:  I  gnunimutoiioliibus  teinperat.  Sa.tp.ioy. 
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't  En  waer  de  Meefter  fprack :  leert  buyren  huyfen  bouwen  , 

Daer  't  veiligh  ilaepen  is :  de  konft  is wae'rt t'onthouwen ; 
De  Vall-brugh  gaet  om  hoogh ,  en  maeckt  een  dobbel'  Poort i 
En  buytenwerdt  geen' klanck  van  ketenen  gehoort, 
En  binnen  buyteltfy  meteen  verborgen  flinger, 

En  fluyt ,  oock  grendeloos,  bewogen  met  een' vinger , 
De  Keucken-water-Poort.    Daer  fía  ick  in  mijn'  Gracht 
Van  zeftigh  voet  rondom ,  en  fpott  met  menfchen-macht : 
Musketten  ben  ick  baes ,  en  ilaep  op  bey  mijn'  ooren  > 
Laet  grove  Stucken  fien ,  die  my  beftaet  te  ilooren  j 
Soo  roep  ick,  quivala,  enluyfternagefpreck, 

En  moet  mijn'  hoogen  moet  fien  buygen  voor  een'  geck. 
Maer  beter'  grendelen  en  ftercker  flagh  van  floten 
Verfekeren  mijn  bedd.  ickflaep'erongeiloten  j 
De  Vall-bru gh  is  gevelt ,  de  fpill  roeit  in  de  pan , 

En  't  is  van  dufend  een  ofs'  op  en  neder  kan. 
1  Mijn  trouwfte  Nacht-flot  is  ,.  voor  geen'  ontrouw  te  vree- ien  5 

Geen' moord,  geen' over- vall ,  mijns  wetens,  waerd  te  wefen , 
Der  vromen  vriend  te  zijn ,  z  den  boofen  noyt  geterght , 
Noyt  ongelijckgedaen  te  hebben ,  nochgeverght. 

God  hoore  wat  ick  fegg ;  ick  kan  geen'  vyand  noemen , 
Die  fich  in  mijn  verderf,  met  reden ,  fou  verdoemen :   - 

Mijn  bloed  was  noyt  verbeurt  s  'k  en  hebb'es  geen  gefpilt, 
Daerom  my  yemant  wenfch'  gerabraeckt  of  gevilt : 
Men  heeft  my  met  de  tongh  befprongen  en  beftreden , 
En  tot  de  wraeck  geterght  •,   3  Maer  Gods  bevel  en  Reden 
Zijn  ftadigh  meefteren  van  mijn  beleid  geweeft, 

En  die  mijn'  hand  ontfagh ,  heeft  averechts  gevreeft. 
Mijn  onfchuld  is  bepleitt ;  dat  's  't  hooghfte  van  mijn  wreken  ; 
Soo  houd  ick  hem  voldaen ,  en  fatt  van  qualick  fpreken , 

En  quaed  doens  ongeiint ,  die  fijn'  verbolgentheit , 
Ten  arghflen ,  heeft  gevoelt  bejegent  met  befcheid. God 

i  Turn  tefelicerneffe  judica,  cum  poterisin  publico  vive-  multis  periculolum.  Sen.  tp.  taf.  Securitatis  magna  porfío 
ie,  cum  teparietes  tui  tegent ,  non  ablcondent.  Sen.  tp.j.;.  i  eftl  nihil  iniquè  facete.  Ib.  Qui  timetut  timet:  ncroo po- 
Magnum  eftpr^ulium  in  penculisinr.ocerüia.  Sta.l.-j,  Ccnt.i.  ',  tuit  tenibilis  effe  fecurè.  lb. 
Scitisquantonegjgenuuscuilodiatfeitum.  boni.  coafaemia.  :       3   Satis  idoneus  patientis  fecjuefter  Deus.  Si  injurian)  de- 
£!*int.  Dut.  1.  I  pofueris  penes  cum,  ultorell:  Quantum  patientia:  licet  ut 

2  Odium  cx,offen'"a  lïcvitabis,  nemin:m  laceflèndo  gta-  !  Deum  habeat  debitotem  !  Tiitu'Jeyatunt.  lta>  quilquises,  fi tuuó:  a  quo  te  licljs  coajmu^is  tuebuut:  fuit  enim  hoc  -  fapis,  Tatiaiepotuisiple  quám  lacias  lcelus.  Sm.Tbeb. 
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God  heb  ick.veel  vertoornt ,  *  geen'  redelicke  Menfchen 
Gerechtelick  geperft  mijn'  ondergangh  te  wenfchen> 
Soo  fchrij  v'  ick  op  de  deur  van  mijn  ontfloten  Slot, 
*S iet  Hofwijck  daer  voor  aen,  Men  vreeft 'er  niet ,  als  God, 
Het  minder  ongevall ,  van  plunderen  en  rooven , 

En  gaet  my  niet  meer  aen  als  Orgelen  den  dooven  •> 
En ,  of  de  boofe  luft  uw'  handen  vergen  moght 
De  kunft  die  niemand  noch  op  Hofwijck  heeft  beibcht , 

Huys-breker ,  fpaert  uw'  moey t  $  ick  kan  fe  niet  betaelen  -, 
3  't  Is  fottelick  gewaeght ,  daer  niet  en  is  te  haelen : 
En  't  waer  hier  over  kunft  te  vinden  by  der  nacht 
Den  buy  t  dien  ick  'er  noy  t  by  daegh  en  hebbgebraghr . 
De  reifer  fonder  buyl  iinght  midden  in  de  boften , 
En  weet ,  de  roo  ver  heeft  geen  roer  op  hem  te  loflen ; 
De  rijcke  wandelaer  magh  ichricken  voor  geweld  -f 
DeveilftePafportis,  een' borfe  fonder  geld. 
4  Mijn  bedd  waer  ftelens  waerd :  maer  daer  voor  foud  ick  vechten. 
En ,  die  my  niet  en  fteelt ,  met  twee  vertrouwde  knechten , 
Kan  qualick  Meefter  zijn  van  deken  of  matrass, 
Daer  op  ick  by  der  Nacht  meer  als  by  dage  pass : 
De  reft  en  is  geen  waer  om  by  den  wegh  te  voeren  > 

Wie  fou  een'  Schildery  verduyft'ren  voor  de  Boeren  ? 
Daer  is  geen  heelen  aen ,  't  zijn  vodden  van  beflagh , 
By  doncker  ongeiien ,  en  laftigh J  by  den  dagh. 

Peu  rt  aen  mijn'  keu  eken  niet :  ick  weet  'er  niets  van  waerde : 
Mijn  Bleek  en  Silverwerck ,  mijn'  fchotelen  van  aerde, 
Mij  n'  li nnen- kaften  kael ,  verwachten  fonder  fchrick , 
Wie  tegens  fulcken  winft  will  tuyfchen  om  een'  ftrick : 
Heel  Hofwijck  is  geen  proy  om  lijf  of  lid  te  wagen  > 

En  died'er  fich  vergrijpt ,  lal  't  op  de  leer  beklagen  , 
Omyfer,  overtent,  om  lood,  om  niet  met  all, 

Gelijck  de  Muys  om  't  ipeck ,  te  treuren  in  de  vall. 
Soo 

1  Deum  time,  Sc  hominum  terrores  non  expavefecs.  Tn.de  '  pi.iitatem  alienam  &  improbam  irritet ,  il  nihil  infignepofle- 
S  n.  ep.  10 ƒ .     Kí¡¡Su,\ttts  cf/^;<&»  Ji/jxc  Xïiitfüfe;  stMsC» 

tuque  imniicilTimos  viri  bor.i  faciunt ,  &:  hominum  exiltima- 
tionis,  &  communis  humanitatis  caula  ,  ut  cum  iplï  nihil  al- 
teri  incommodarint  nihil  ipfis  jure  incommodi  cederé  poffit. 
tic.  Or.  fro  P.  gmniï. 

2  Tímete  inultos  non  vis  ?  Unicum  time.  Carpathii. 
Fortitudo  limplicis ,  via  Doiiiirii,  &  pavor  his  qui  operamur 
maluin.  Prov.  10.  29. 

3  Spem  iinproboiuni  elufcris  ,  fi  nihil  habueiis ,  quod  cu- 

To?cJ^j«tp  '6$i  <p'J>.d%;  spttJbc ,  »  :nifi«.  ̂ intboi.ltb.^..  25.6. 
Non  capit  has  nugashumilis  domus.  Juvtn.Stt.  ti. 

+  Nam  hicapud  uos  nihil  eil  aliud  qualli  turibus.  Flaut. •Am.  1.  2. 

5   Adeonulla  uncia  nobis 
Elteboris,  nectefièlla:.  neccalculusex  hac 

Materia  ;  quin  ipfa  ïcanubrra  cultellortim 
Oiléa.  juv.Sat.  1  r. 
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Soo  valfch  is  't  uy  terlick ,  en  foo  bedricght  fchoon  fchijnen. 
Mijn  vollen  inboelis  niet  waerdigh  om  te  mijnen, 
Als  't  voor  de  Lapp-hoer  quam :  en  die  van  buy  ten  ftaet , 
Meent  dat  een'  leyen-dack  beduydteen  huys  van  Staet. 
Och  armen !  niet  van  ftraet.  't  zijn  fchraeieleége  wanden , 
Daer  Kluy  ver  en  Sté-boo  niet  wiften  wat  te  panden , 
Holláis  des  Meefters  hoofd :  ten  naeften  by  een'  Tonn , 
Als  daer  de  Keifer  voor  moft  wijeken  uy  t  de  Son  n. 

Goe  ruft  dan,  grijpend  volck;  ick  wacht  te  nacht  geen' gatten. 
Daer  zij  nd'er  die  ickwenfchmy  niergen  noen  verraften, 
Min  haelensongefintdan  brengens,  dat 's  gewiss; 
Maer  haelers  metter  minn ,  daer  geen'  wett  tegen  is  -, 
1  Huys-dieven  van  mijn  Kass  en  mijn'  genegentheden , 
Vijf  Zielen  wel  gehuyft  in  onverlemde  leden , 

Vijf  haelers  op  een'  kerf  die  noy  t  van  y  fer  wordt , 
Soo  langh  ick  niet  en  vaft  en  kom  geen  hemd  te  kort ; 
Vijf  erven  van  mijn  Erf,  vijfjeken  ,  vijf  Copijen 

Van'tftechtePrincipael,  *datfy,  Godlof,  verby,  en 
Onendelick  verby  in  waerde  zijn  geraeckt ; 

Vier  knechtjens ,  die  mijn'  forgh  tot  Mannen  heeft  gemaeckt , 
Een  Meisjen,  tuiïchen  moy  en  lijdelick  van  aenfien , 
1  Daer  in  iich  Moeders  deughd  ontwijffelick  laet  aenfien ; 
Vijf  gaften  ongenoy  t  en  altijd  wellekom , 

Die  my  doen  wenfehen  dat  den  dagh  van  mergen  kom' : 
Dit  vriendelick  geiinn  onthael  ick  5  fonder  pruylen , 

Van  dat  fy  d'eenigheit ,  daer  in  ick  foeck  te  fchuylen , 
Verftooren  met  haer'  jeughd ,  en  roeren  Hofwijck  om , 
En  maken  't  nauwer  dan  de  ftraet  van  't  Achterom. 

Daer  zij  n  de  gaften  •,  flucks  4  den  Room-pot  uyt  den  Polder , 
De  Boonen  van  den  ftaeck ,  de  Netten  van  den  folder , 

De  Vij  ver  in  't  gewoel ,  de  Snoecken  in  de  Ly , 
Jan  Maertfen  in  de  praem ,  en  elck  al  even  bly , 

("Bly  met  de  volle  vanghft ,  die  felden  komt  te  miflen Van  ongeroofde  winft  van  ongekochte  viiïchen) 
De  Peeren  van  den  Boom ,  de  Lijfter  uyt  de  ftrick , 

Elck  vrolicker  als  't  huys ,  elck  beilger  als  ick: Ccc  Ick 
1  Nam  procreare  liberos ,  lepidum  eft  onus.  Pl.tnt.  mil. 

3  Decuscximiumroririxr>ai  icddit  imago 

Vultibus  ií  li milis  nsroram  gratia  monftrat.íf at.}.Sy!. ; . 
4  Miiüce  hercle  aeimus iraiem ;  ita  ut  nosdecet:  Vinoüc 

viílu,  pilcatu  probo  ,c¡cctilivitamco!imus.  PI**t.McJ¡.  j.s. 
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Ick  befiger  als  elck ,  op  't  lichten  van  de  Segen  ; 
Wel  fegen  in  der  daet,  diefegen  brenght  opfegen , 

Die  ftadigh  en  op  niews  een'  volle  Vifch-merckt  geeft  , 
En  tuíTchen  flibb  en  krooft  van  Water-fchatten  leeft. 

Daer  vley  ick  mijn  gepeins  en  danck  Geluck  en  Reden , 

Die  my  een'  vette  Wey  tot  water  fcheuren  deden : 
Tot  water ,  om  mijn'  erf  te  rijfen  met  die  ftoff, 
En  houden  't  winter-peil  beneden  Huys  en  Hof. 
Wel  was 't  een  foete  dwangh  en  een  gefegent  moeten , 
Daer  door  ick  Hof  en  Huys  ontfloegh  van  natte  voeten, 

En  gaf  mijn'  Boomen  vry  te  weiden  in  hethoogh, 
Des  Winters  niet  te  natt ,  des  Somers  niet  te  droogh : 
Soo  diep  en  loo  ondiep  pass  als  fy  moghten  iincken , 
En  vinden  fpijs  genoegh ,  en  niet  te  veel  te  drincken  j 
En  die  dien  overllagh  verdoemden  metter  haeft, 

Staen  d'uytkomft  aenen  fien ,  verwondert  en  verbaeft, 
En  d'opkomft  ftaet  haer  aen  ,  en  doet  haer  met  my  feggen , 
Sulck  water  voor  fulck'  land ,  was  geld  op  woecker  leggen. 

Danck  hebb'  de  volle  Vliet  haer  ftadige  gevaer , 
Die 't  onder-water- volck  doet  vlieden  voor  'tgevaer> 
En  in  de  ruyme  ftilt  van  Hofwijcks  klaere  broecken 
De  ilille  ruymte  met  fijns  levens  tochten  foecken ; 
Van  binnen  veile  vré ,  voor  buytens  wilde  vreughd 
Met  ongeruftigheit ,  die  daerom  niet  en  deught. 

Onnoofel  ftomm  geflacht,  ghy  komtu  hier  vermeiden 

Gelijck  de  Land-heer  doet :  't  is  Hoffwijck  voor  ons  beiden, 
Ickfchuyl'ervoor'tgeraes,  ghy  duyckt'er  voor  't  getier  j 
Eeninficht,  eenbefcheid,  een  einde  brenght  ons  hier: 
Maer,  fooghyfprekenkoft,  hoe foudt ghy  my  beliegen, 

Hoe  foudt  ghy  in  de  Vliet  't  Hofwijcker-hooffch  bedriegen 
Ontdecken  voorden  mond  van  d'een  en  d'ander'  floot, 
„  En  roepen ,  Siet  u  voor ,  daer  binnen  woont  de  dood. 

3,  Het  water  iss'er  koel  in  Vijver  en  in  Grachten , 
„  Maer  heete  Ketelen  en  Roofters  ftaen  en  wachten 

„  Dry  voeten  van  de  vreughd ;  men  fpeelt'er  met  het  nett , 
„  En  d ie  daer  flaepenwill  fmoort  in 't  gevierde  bedd  : 
„  Men  noodt'er  ons  te  gaft ,  maer  om  den  Waerd  te  fpijfen  j 
j,  Dat  's  Hofwijcks  en  dat  's  Haeghs :  lett  op  den  raed  der  Wijièn, 

„En 
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„  En  fteeckt  u  in  geen  gatdaer  geen  gac  door  en  is : 
Die  dat  bevroeden  kan  is  kloecker  als  een  V iss. 

Is  't  niet  vermaecks  genoegh  de  Viflen  te  verraden  ? 
Hoort,  Vreemdehngh ,  en  fpreeckt  genadigh  van  mijn' platten : 
Een  Vijver  is  voll  vreughds,  all  waer  hy  ViÜèloos : 
LettopdieBoomkenshier,  lett  ginder  op  die  Roos, 

En  all  wat  om  den  boord  van  mijn'  geëerde  grachten 
1  HofwijckerHof  verrijckt  metongemeeneprachten  : 
Een'  Roofe  maeckter  twee ,  vijf  Boom  ken  s  zijnder  tien , 
Vijf  op  het  water-vlack ,  vijf  op  het  land  geilen. 

Indien ick niet  endooi,  dit Peerdje  treckt noch ftij ver, 

En  't  is  de  tweede  reisgewoeckert  met  mijn'  vijver : 
Twee  huyfen  voor  een  Huys ,  twee  Eilanden  voor  een , 

Is  weeldrigh'  Alchymy ,  of  ick  en  kender  geen'. 
Goud-jagers  holl  en  doll ,  en  fpott  niet  met  mijn'  winften ; 

Sygaenvoord'uweverr,  of  wegens' op,  ten  miniten ; 
Ghy  meent  een'dobb'le  kans  te  nutten ,  en  ickoock ; 
Ick  teer  op  fchaduwen ,  en  ghy  verteert  in  roock  : 

Mijn'  fchaduwen  ftaen  vaft ,  uw  roock  en  kan  maer  vluchten , 
Uw' zijn  verdwijnende,  mijn'ftadigegenuchten  ; 
Uw'  droomen  koften  geld ,  de  mij ne  niet  een'  duy  t , 
Endueren,  dat  ghy 't  weet,  algaetdedagh-keersuyt: 
De  Nacht-keers  volght'er  op  en  thoont  my  weer  mijn'  fchatten , 
Soo ,  datt'er  een  Narciss  fou  poogen  naer  te  vatten  j 
En  't  waer  den  Jongelingh  vergeven ,  als  hy  fagh 
Al  wat  ick  fie  by  nacht,  en  by  den  vollen  dagh. 

'kSie  boomen  voet  aen  voet,  'kfiemenfehen  met  de  voeten , 
En  fonder  ftruyckelen ,  malkanderen  ontmoeten , 

'k  Sie  ■,  of  ick  meen  te  fien ,  de  weder-zy  van  't  Rond , 
Als  of  ick  in  Japan ,  aen  geen'  zy  Banda  ftond : 
'k  Sie  fchuyten  kiel  aen  kiel ,  met  averechtfche  vrachten , 
'k  Sie  hoecken  hengel-roe  verfien  van  dobb'leichachten , 
'k  Sie  S  waenen  dompelen ,  en  boven  't  water  uyt , 
'k  Sie  alle  dingh  noch  eens  -,  en  even  als  't  geluyd ,  » 
Dat  van  de  bergen  ftuy  tt  en  van  de  woefte  wouden , 

En  van  een'  hollen  Muer ,  voor  foeter  werd  gehouden Ccc  2  Dan 

'  1  Ripatfrasino  mulw,  muiti  populo  vcftiumui ;  quas  petfpicuus  amnis  vel  ui  iscifus  riiidi  imagine  annumctit,  V'.m. Sec.  Ep.  ¿  $. 
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Dan  Trommel  of  Trompett ,  die  't  doen  doen  wat  het  doet  $ 
Soo  zij  n  mij  n'  fchaduwen ,  of  fchijnen  noch  foo  foet , 
Als  't  fcheplel  dat  haer  baert ,  en  fchepfelen  doet  fchijnen, 
't  Is  waer,  fygaen  teniet}  maerfienwy  niet  verdwijnen 
Al  wat  de  wereld  draeght  ?  en  Kroonen  en  Gebied , 

En  fulcke  fchaduwen ,  vergaens'  in  't  ende  niet  ? 
Zijn  alle  dingen  doot ,  is  't  Vij  vertje  bevroien  ? 

Ick  vraegh  mijn'  rappe  jeughd  of  't  qualick  was  gekofen  ,. 
Wat  waters  voor  wat  gras ,  een'  ry-baen  voor  een'  wey  ? 
De  Schaetfen  fwegen  't  niet ,  als  't  anders  niemand  fey : 
Die fchetteren 't my  toe,  terwijl fy dufend quicken 
In  heen  en  weder-baen  om  Hofwijck  henen  ftricken  , 

En  doen  my  door  't  gewoel  van  foo  veel  beenen  fien  y 
Hoe  wonderlick  verfcheelt  het  poogen  van  de  li'en : 
Hoe  vele  naer  een  witt  door  vele  wegen  trachten , 

En  elck  door  andere ,  hoe  't  werren  der  gedachten 
Dewereldoverkruyft:  Kortom,  waer uy t ontftaet 

't  Oneindigh  vuyl  Papier  dat  Kallen  overlaedt , 
Dat  boecken  fwellen  doet ,  daer  folderen  af  frenen, 

Die  d'oude  walgen  doen ,  die  kinderen  beweenen , 
Van  kinds  been  af  verbeent  met  fchrick  van  wetenfehappj 

*  Dat  fchrij ven ,'  fcgh  ick ,  en  dit  kruyíTelingh  gefchrapp 
Van  Schaetfen  flaen  op  een.  2  De  waerheit  is  te  vinden 
Door  wegen  recht  en  kort :  wy  foeckens'  als  de  blinden  ; 
En  fwieren  gins  en  weer ,.  en  maken  langh  van  kort  > 
Soo  dat  een  rijs  tot  Boom ,  een  blad  tot  Bladen  wordt }. 
En  bladen  tot  een  Boeck ,  en  Boecken ,  wilde  wouden } 
Daer  wy  den  overlaft  foo  wel  af  miíTen  fouden , 

Als  't  konftigh  ongelbnt  van  fpijs  en  overvloed 
Die  ons  doet  quij nen  en  den  Apotheker  voedt, 
Hoe  rijp  is  dele  text  om  bladen  voll  te  preken  ! 

Maer 't  waer  een  fott  beftaen  het  quaed  met  quaed  te  wrekens 
Vcelfchrijven  metveelklaps:  mijn' Rijdertjens zijn  moej 
Sy  doen  de  Schaetfen  af,  en  ick  de  Venfter  toe. 

Verheughtu,  Lefer-lief:  't  is  met  my  omgekomen; 
Mijn'  pennis-afgedichtj  vreeil  voor  geen'  langer  droomen  -y 

't  Kan 

i.ltaquequod  rhüofophia  fuit,  fáfla  Fliilologia  eft.  Stn.  '  tendo  perveniam.  Nam  (ut  illc  Tragicus)  veritatis  Gmplex  ora- 
if.  108.  Cogita,  quod  loleo  frequenter  tibidiceie,  iniftis  tio  eft.  Ideoque  illam  implicare  aon  oportet.  Sai.  tp.  49  . 
nój  nihil  aliudquam  acumen  exerecte.  li.ib.  ;  A'^Asti  fwSzef  dwüeiatiiv.  Sarip.Than.    Eicvis  eft  aflgitia 1.  Sijac.nolueris  pet  devia  dedúcete,  faciüüs  ad  ¡dquö  ,  vetitatis.  Sjmm.üb.y.cp  ¡. 
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»t  Kan  foo  voor  eens  beftaen,  en  nu  ick,  uytgerfiaelt, 
Naer  fchijn  en  fehaduwen  tot  Schaets-fpel  ben  gedaelt , 
Soo  wift  ick  lichtelick  niet  ly  vighs  meer  te  vinden 

Daerom  ick  uw  geduld  aen  't  mijne  fou  verbinden. 
Gevalt  u,  voordemoeyt,  van'tkinder-maeltezijn5 

Wy  (uilen  uw  verdriet  verdrincken  in  mijn' wijn ; 
Komt  peift'ren  in  mijn'  Hutt  ('k  fal  't  geen  Kaiteel  meer  noemen, 
Ick  ben  foo  fatt  als  ghy  van  rijmen  en  van  roemen  ) 

Als  't  mael  te  maeghwaert  is  en't  laken  van  den  diss , 
Dan  fal  ick  u  in  't  kort  doen  fien  wat  Hofwijck  is , 
En  voeden  noch  uw  oogh  met  lierYelicker  dingen 
Dan  die  ick  my  vermeet  te  feggen  oft  te  fingen : 

Ten  Ooften  met  een  Dorp  dat  geen  gelijcken  kent, 

Ten  Zuyden  met  een'  Wey  die  tegen 't  Veen  belendt, 
En  duy fent  Wandelaers  met  vier  gekloofde  voeten , 
Die  Hofwijck  met  den  dagh  beleefdelick  begroeten, 

En  loeyen  my  't  bedd  uy t ,  en  roepen  in  haer'  fpraeck , 
„  *  Op  j  luyaert,  uyt  de  Pluym ,  en  fchaemt  u  van  den  vaeckj 

„  Paft  op  de  Peerelen  die  in  ons'  eetfael  flonck'ren , 
„  Eers'  ons  't  fteil  Sonnen-vier  komt  rooven  en  verdonck'ren ; 
„  Daer  komt  de  roo  ver ;  in  de  vodden ;  't  is  hoogh  tijd  -t 
„  Of  denckt,  ghy  zijt  uw  deel  in  ons  ontbijten  quijt. 
Zuydweftwaert  Hoef  aen  Hoef,en  Voorburghs  A  mbachtsheeren3 

En  Delft,  haer'  vafte  yeft ,  daer  hondert  Molens  keeren » 
En  tuygen  wat'er  meels  tot  foo  veel  monden  hoort , 
Daer  van  men  't  Straet-gerucht  fchier  binnen  Hofwijck  hoort : 
DanRijfwijck,  't  fchoone  Vleck ,  dat  Princen  kon  bekoren: 
Ter  Weftelicker  Sonn  den  lieven  Haeghfchen  Toren , 

En ,  over  't  Broecker  hoy ,  der  Graven  hooge  Woud , 
En  voorts  de  witte  wall  van  't  Scheveninger  Sout. 
Kieft  venfter  en  geficht ;  en  weet'eraf  te  feggen , 
Dit  keur  ick  voor  het  fchoonft,  dit  foud  ick  liefft  verleggen  j 
Soo  weet  ghy  meer  als  ick,  die  noch  een  weerhaenben  , 

En  twijffelwaerick  beft  mijn' oogen  henen  wenn. 
Verveelt  u  't  uy  tfien ,  keert ;  met  infien  fal  ick  't  foeten , 

En  doen  u  in  een  Kas  van '-  Boeren-boeckjens  wroeten , 
G  cc  3  Van 

1  Surge,  nugator,  ¡acerando  virgis.Surge.ne longiustibi  (b.  ¡  2  1  Quandoque  licebif. 

mnus.unde  Non  tunes, dtim.^iufin.Ephcm.     E'p^o.K&ngw-  i        Nunc  veterum  libris,  nunc  lbmno  &  ineitibus  horij 
m*,-u}^i\KiviC-!r>!ii\vJ(K;^inih.Iib.s-^o.    Ui'que fiubpigtr  I        Duceie follicits  jucundaobliviavirs.  Hor.i.Stm.  6, 
ioicaki :  .tjuacdo  coulürges  è fomno  tuo  ?  l'rtv.  s.  ¿, 
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Van  Boecken  uyt  de  Stadt ,  van  wijsheit  in  't  Latijn , 
Of  in  fijn  Moeder ,  Grieckfch ,  of,  dat  nu  Talen  zijn , 

Parijs-werck ,  en  niew  Roomfch ,  of  in  de  ronde  lett'ren 
Van  't  prachtige  Madridich ,  of  in  het  Engelfch  quett'ren , 
De  Tael  van  alle  Tael ,  die  nergens  t'huys  en  hoort , 
Enallomboortighisj  of  die  m'  in  Holland  hoort; 
Of  in  befaeit  papier  met  letteren  en  noten 

Van  over  Zee  gebracht ,  of  in  mijn'  vorm  gegoten ; 
In  Véelen ,  foo  ghy  't  foeckt ,  in  Luy ten ,  lbo  't  u  luft : 
„Tot  dat  ghy  bidden  fult,  ey,  gunt  mijn' finnen  ruft } 
,,'kBenHofwijckfattgefien,  gelefens  en  gegeten  > 
„  En  wend  het  naer  den  Haegh :  all  wilt  ghy  hem  vergeten , 

„  't  ïs  oock  een  foet verblijf,  fpijt  Hofwijcken fijn'  Heer : 

Ja  (Tegh  ick  fuchtende)  maer  was  't  voor  defen  meer. 
Soo  fcheid  ik  van  mijn'  vriend,  ibo  breekt  hy  uyt  mijn'  banden, 

Soo  treed  ick  uyt  mijn  Touw ,  foo  raeckt  ghy  uyt  mijn'  handen , 
Moe  Lefer ,  dien  ick  flus  voor  d'eerfte  groete  gaf, 
Nu  voor  de  lefte  geef,  De  groóte  Webb  is  af. 

Einde  des  fe  fien  Boecks. 
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Op  de 

ZEE  - STRAET 
Van  den 

Heere  van  Zuylichem. 

"T\  Ie  in  zyn  groene  jeugd  het  Haegs  Voor-hout  beichreef^ 
Dat  koele  wandel-rack,  die  íchoone  Linden-dreef  3 

Verdiende  door  zyn  pen  een  eer-krans  van  Laurieren  : 

Nu  vond  zy  ftof  in  't  zand  en  deiê  nieuwe  Straet , 
Waer  langs  men  uyt  den  Haegh  recht  nae  de  zee  toe  gaet , 

Om  met  geen  minder  groen  zyn  graeuwe  hooft  te  gieren. 

Dit  wil  hy  dat  men  houw  voor  zynen  Swaneiangh  : 

lek  roep'er  tegen ,  neen ,  en  wenich  dat  hy  noch  langh 
Magh  leven  eer  hy  in  de  boot  van  Charon  trede , 

Op  dat  hy  deie  pen ,  die  hem  zo  wel  noch  voeght 
En  daer  hy  my  en  meer  liefhebbers  door  vernoeght  3 

Tot  diergelycken  werek  iomwylen  noch  beftede. 

Wy  leven  in  een  tyd ,  die  dapper  vruchtbaer  is 
Van  Dichters,  maer  die  al  in  de  gedachtenis 

Der  menichen  door  haer  kunft  niet  eeuwigh  zullen  leven : 
Die  meenigh  vel  papiers  mee  helpen  in  den  int  > 
Daer  zich  de  kruyenier  niet  quaelyck  by  bevindt 

Om  dat  zy  hem  veel  ftofs  tot  peper-h uysjes  geven. 

Maer  zulcke  Dichters ,  als  den  Heer  van  Zuylichem , 

Die  zyn  der  dun  gezaeyt ;  zyn  werek  heeft  kruym  en  klem , 
D  d  d  Maer 
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Maer  't  wil  niet  zyn  geilickt :  niert  dient  het-wel  te  kaeu wen 

En  doe ,  gelyck  het  fchaep ,  dat  graegh  in  't  gras  wel  byt 
Maer,  als'tverzaedightichijnt,  gaet  zitten  en  zyn  tyd 

Befteedt  om 't  geen  het  fwolghwatkleynderweerteknaeuwen. 

Maer  ben  ick  wel  beraen  dat  ick  my  hooren  laet 
Eer  dat  de  Lezer  treedt  in  dees  berymde  Straet  ? 

Daer  fmaeckt  geen  wrange  vrucht  by  't  zoet  van  rype  vygen. 
Maer 't  goede  hert,  dat  ick  den  Heere  Dichter  draegh , 

Had  my ,  eer  ick 't  bedacht ,  geworpen  over  ftaegh 
En  dwongh  my  hier  zyn  lof  niet  heel  en  al  te  fwygen. 

PROSOPOPOEA. 

A Cclruis  &  declhñs  &  multo  fui 
Molcfiafabulo  commeantibm  uia : 

Nunc  plana  fum  platea ,  Jaxo  coclili 
Contrata  nuper  \  quifquis  hac  iter  facit , 

Eques pedefoe ,  quod  queratur  non  habet ; 
Ad  littus  itur  duro  &  <equo  tramite , 

Rbeddque  molles ,  ejfeda  Hsfpetorita 
Leyejque  carri  célere  transcurrunt  rota 
Et  huc  &  illuc ,  arduujque  cornipes 
Vendante  planos  úngula  filices  quatit 
Vbi  ante  bibuláfefatigabat  Dia , 
Pilenta,  matres ,  filias ,  noyasnums 
Anhelus  tf  ceiDice péndula  trahens ; 
Nee  execratur  nunc  arenas ,  ut folet 

Aurigapotus  amper  altumpuherem 
Agcret  flageüo  jam  labajeentes  equos. 



Nutnero  yirorum ,  "vi  hgonum  &  curruum 
Sumfacla  quodfum :  fed  quod  a  multis  legor 
G¡u}bm  huc  yenire  non  vacat  nee  commodum  efl 
Et  nunc  >videndi  me  domijit  copia 
ímmunibus ,  fedentibus ,  cubantibtis , 
IlludCamcenis  ZuylechemI  debeo. 

G¡njd  huk  rependam  ?  Liber  ipfi  Isfpofteris 
Vltrocitróquejemper  hacfit  tranjitus, 
Meretur  hoc  &  amplius ,  qui  mefuis 

Celebrare  Mufis  "voluit  15?  quamplurimis 
Forjan  f alhpam  movit  hucexcurrere, 
Vecligal  unde  crefcathic  quodpenditur. 

J.  Westerbaen. 

W 

Ddd  2  Op 
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Op  de ZEE-STRAET 
Van  den 

H  e  e  r  E    van   Zuilichem. 

De  STRAET  ipreeckt. 

'k  \\y  As  eertijds  Sand  en  Duin ,  nu  leg  ik  vaft  in  fteen, 
W  Van  Wandelaars  beibcht ,  van  duifenden  betreen  , 

Voetknechten ,  Ruiteren,  die  's  avonds  ,  voor  het  dalen 
Der  Son ,  na  hunnen  luit ,  gaan  een  Zee-luchjen  halen. 
Noch  is  my  meer  gelukt  ;  wat  of  ik  was  of  wier , 

Of  Sand,  of  Steen,  'k  ben  nu  verandert  in  papier, 
Een  gang-pad ,  niet  fo  ieer  voor  Hoeven  en  voor  voeten, 
Als  wijiê  herflenen ,  die  my  eerbiedig  groeten. 
Ik  ben  nu  wel  bewaart ;  Ry,  Jonker  dat  het  klinkt, 
Ik  leg  nu  vaft ,  io  ieer  in  fteen  niet  als  in  Inkt , 

Inktduyriamer  als  fteen :  Nudurf  ik'thooftopfteeken, 
Niet  min ,  (dewijl  ik  ook  deielve  Afkomft  reeken 
En  eene  Vader ,  daar  ik  hooge  moet  opdraagh ,) 
Als  het  gerij  mde  Hout ,  en  den  beípraakten  H  A  A  G  H , 
So  langmen  Strandwaarts  uit  de  lieve  Staten  ftee  gaat, 
Heet  ik,  eeuw  in,  eeuw  uit,  de  Zuihchemiche  Zeeftraat». 

S.   SlMON  IDES. 

S  E  V  E  N- 
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SEVENDE     BOECK. 
DE 

ZEE-STRAET. 
i  E  Wereld  gaet  haer'  gangh ,  fy  werrt  en  blijft  aen  't werf  en , 

En  't  gaet  my  in  't  gewerr  als  m  et  de  meeite  Sterren : 
My  dunckt ,  en  ick  geloov  't ,  daer  is  een'  order  in , 
Sy  hebben  elck  haer*  f  wier  en  haer'  verfcheiden iinnj 

Maer  ickontwerr  het  niet,  en  die  't  haer  onderwinden , 
Ick  fie  fy  roemen  't,  maer  ick  twijffel  of  fy  't  vinden. 
Soo  fpaer  ick  wifTe  moeyt  voor  ongewilTe  Vrucht; 
Ick  befigh  Sonn  en  Maen  voor  heldere  genucht , 

En  Sterren  voor  foo  veel  haer'  glinfteringh  kan  ftrecken , 
En  mog'lick  van  ibo  verr  wat  goeds  of  quaeds  verwecken , 
Terwijl  het  and' ren  luit  te  foecken ,  nacht  en  dagh , 
Waer  door  én  wat  fy  doen ,  en  wat  elck  wefen  magh. 

Het  Wereldfche  beleid  van  Landen  en  van  Steden 

Begaepick  even  ibo ;  ick  houdt'er voor,  dat  Reden 
Haer  werre-garen  twernt  en  ontwernt  foo  't  behoort ; 
Maer  hoe  dat  twernen  gaet ,  daer  kom  ick  niet  mé  voort , 
Noch  tracht  het  niet  te  doen :  ick  kan  de  moey  te  derven , 
En  leven  fonder  forgh ,  om  fonder  fchroom  te  fterven 
Van  quae  Gemeentes  klapp ,  die  blinde  flagen  flaet , 

En  keurt  het  overlegg  der  faken,  nae'tvergaet. 
Het  Schip  zeilt,  en  ick  mé :  maer  't  Zee-volck  kent  Getyen  , 
En  Winden  Weer;  ickniet:  veelminveritaenick'tglijen Van  min  en  meerder  Wand  door  Block  en  door  Catroll  : 

Is'tflechteZee,  ickfmaeck'talsand're;  gaetfeholl, 
Ick  draegh 't  als  andere,  geduldighitill,  in 't  midden 
Van  't  ftormige  gerucht ,  help  ick  de  Maets  met  bidden 
Dat  God  haer  helper  zy ,  en  uyt  mijn'  arme  kift 
Met  wat  ick  beter  foo  bellede  dan  verquift. 

Ddd  3  Doe 
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Doe  't  mijn*  beurt  is  geweeft  den  Mann  te  roer  mijn'  handen 
Te  leenen ,  daer  hy  quam  tefchepen  of  te  landen , 

Dcd'  ick  het  y  verigh ,  en  met  de  felve  trouw 
Die 'ck noch  het  Vaderland,  als'tzijnmoft,  keften  fouw. 
Sijn  Kind  hebb  ickgcdientlbo  langh  het  God  liet  leven , 
Het  Kinds-Kind  blij  v  ickby ,  foo  langh  het  God  will  geven , 

En  't  Kind  gedoogen  fal :  de  Peerei  van  lijn'  Erf, 
Staet,  feghtmen,  eenighfins  op  mijner  dienften  kerf; 
En  ftaet  my  niet  goed  koop  -,  vier  mijner  laefte  Jaeren , 
Door  Hoven  voll  gewoel ,  door  Bergen  en  door  Baeren , 
Door  ftormen  en  loet  weer ,  zijn  even  toegebracht , 

Om  't  Kind  fijn  eigendomm  te  brengen  in  fijn'  macht. 
Of  'tmenfchennietende'cn,  God  heeft  het  wíllen  loon  en, 
God  heeft  het  midden  op  den  middagh  willen  kroonen. 

Sints  ben  ick  moegewerrt  ■,  en  't  voeght  my  welgefeght, 
Haelt ,  Heer ,  in  Ruft  en  Vré  uw'  afgelloofden  Knecht } 
Nu  my  de  Wereld  kan  en  ick  de  Wereld  derven , 

Weeft  met  my  op  mijn  End,  en,  namy,  metmijn'  Erven- 
Ick  hebber,  dooruw'gunft,  van  Kinds  been  in  geplantt 
Watdeughd,  wat  wetenichappdedienft  van  'c  Vaderland 
Van  fulcken  eifchen  magh :  men  acbte  wat  fy  weten , 

Men  acht'  het  niet ;  mijn  forgh  heeft  fich  in  als  gequeten  » 
En  't  queeckfel  heeft  fich  felfs  gequeten  foo  het  moft, 
En  manlick  uy  tgevoert  het  geen  ick  wel  begoft. 

Terwijl  ick '1  leggen  gae ,  en  dien  flagh  van  gedachten 
Ofwel,  of  qualick,  foeck  in  andere  te  fmachten , 
En  fchuddmijn  fel  ven  om ,  en  ibeckin  mijn  gemoed, 

(^Dat  felden  vrolick  isals  't  niet  met  all  en  doet, 
En  niet  altoos gefint  tot  Stemm'  of  Snaer ,  of  lefigh} 
Waer  mé  't  bey ,  wel  gefint  te  maken  is,  en  befigh , 
S  00  komt  ghy  meeílendeel ,'  mijn  uyterfte  behaegh , 
Mijn  noyt  volpre&n ,  noyt  half  uytgeprefen  Haegh , 

Enopentmy  deMilti  want,  tegens  all' de  Wetten, 
Natuer,  van  uw  gefagh ,  die  luft  en  liefde  pletten 

Als 't  op  de  hoofden  fneewt,  fchijnt,  defe  liefde groeyt, 
Hoe  mijn  verkopen  dagh  meer  na  den  avond  fpoeyt. 

'k  Hebb  Jongh  en  achteloos ,  nu  menigh  Jaer  geleden , 
Soo  't  Kalf  treedt  in  de  Wey ,  all  daer  ick  tré  getreden , 

Maer 
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Maerfonder  gae  teflacn  in  wat  een  Paradijs 
Mijn  íhoer  gevallen  was.  Nu  werd  ick  het  foo  wijs , 

Dat ,  waer  my  luft  of  laft  gevoert  heeft ,  op  mijn'  dagen , 
(Vraeghtjonge  Lieden  niet)  mygeenerlei  behagen 

In  't  koftelickfte  mail ,  in 't  wijfie  moy,  't  gemoed 
In  't  minft  en  heeft  beroert  als  mijn?  Geboort-ftadt  doet. 

Een  jongh  hert ,  wel  geraeckt  van  't  fchoon  van  fijn'  beminde } 
En  keurt  niet  fchoonby  haër,  inwatgewefthy't  vinde: 
Mijn  oud  hert  j  evenibo,  en  werdt  niet  fchoon sverthoont, 
Dat  fchoon  te  noemen  zy ,  by  waer  het  wierd  en  woont  > 
Ick  kom  van  over  Zee ,  van  uyt  de  warme  Landen , 

Dieover-bueren  zijn  van  d'Africaenfche  ftranden , 
En  hebbe  daer  doorfocht ,  doorkropen  en  doortre'en , 
Wat heerlick ,  aengenaemenlieflickwas,  of  fcheen> 

Maer,Ooft,Weft,  t'huys  was't  beft.  O  t'huys  van  hooger  waerde, 
Koft  ick  uw'  wedergae  niet  vinden  op  der  Aerde 
Doen  ick  u  laeft  verliet ,  Waer  mede  derv  ick  nu 

Uw'  onlanghs  niewen  glans  verg'lijcken  als  met  u  ? 
Een'  Land-ftadt  liet  ick  u ,  gedolven  in  uw'  Duynen, 
Gedoken  in  uw  Sand :  Waer  zijn  die  witte  kruynen , 
Waer  is  die  dorre  Klift ,  waer  is  dat  fteile  droogh , 

Daer  geen  oogh  over  moght ,  m'en  ftonde  Toren-hoogh  ? 
Kan  ick  door  Bergen  fien ,  en  fonder  fand  in  d'oogen  ? 
En  fien  ick  Scheveningh ,  en  ben  ick  niet  bedrogen , 

En  fien  ick  door  een'  Laen  ten  einde  van  fijn'  Straet  ? 
O  edel  onderwind ,  ó  eer  van  Stadt  en  Staet , 
Waer  vind  ick  woorden  uyt  om  u  voll  uyt  te  prijfen  ? 

'k  Heb  eertijdts  wat  beftaen  voor  Sotten ,  wat  voor  Wijfen , 
Enwat  vooreen  Voorhout,  eenHofwijck,  of  een  leur, 
Hier  weet  ick  wat,  noch  hoe,  hier  dwael  ick  in  de  keur  i 

Der  dingen  is  foo  veel ,  die  'k  vinde  te  befchrij  ven , 
Dat,  hoe  'k-meer  onderneem,  hoe 'k  min  fie  te  bedrijven. 
Mijn' hand joockt niettemin,  mijn'  herflenen,  mijn  hert, 
En  all  wat  met  de  hand  in  't  werck  bewogen  werdt. 
Maer  hert  en  herflenen  zijn  mijn'  twee  fcherpfte  fporen ,' 
Diethoonen  my  mijnHaer,  die  brengen  my  te  voren 
Hoe  kort  het  overfchot  van  mijne  loop-baen  is , 
Hoe  naer  dicuer  kan  zijn ,  die  altoos  foo  gewiss , 

En 
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En  foo  onfeker  is ,  hoe  'ck ftadigh  hebb  te  vreefen 
Dat  my  de  laetíte  Sonn  dien  morgen  is  gerefen. 
Den  Hemel  doe  daer  van  wat  des  geíchreven  ítae , 
Dit  Hafpeltje  moet  af  eer  ick  ontleven  gae. 

En  Is  van  gift'ren  of  van  heden  niet  begrepen  , 
Dat  die  den  taeyen  tré  van  door  den  Duyn  te  liepen 
Soo  verr  verlichten  koft,  dat  Haeghfche  Burgery 
Voll  adems ,  koel  en  droogh  geraeckten  op  de  Zy , 
Een  eewigh  Mann  fou  zijn ,  diens  falige gedencken 
Den  Haegh  en  Scheveningh  met  Roofen  fou  befchencken : 

Maer  't  hiet  onmogelick ,  als  all  dat  onbeproeft 
Oneindelicken  dwangh  van  redenen  behoeft. 

Noch  houdt  geen'  reden  fteeck  •,  men  will  't  niew  fien  en  voelen : 
Voor  dat  men  't  voelt  en  fiet ,  fietm'  alle  finnen  woelen 
Om  't  voor  fott  en  verwaent  te  doemen ,  en  't  Papier  _ 
Daer  't  in  bcworpen  ftaet  verdoemen  tot  ichoon  Vier. 
Wie  dorft  een  ftuckjen  Stael  fijn  Schip ,  fijn  Goed  3  fijn  Leven , 

Sijn'  wel  en  qualick-vaert ,  foo  te  beleiden  geven 
Als  't  nu  gegeven  werdt  ?  wie  dochter  dat  een  Steen 
Dat  Stael  begaven  fou  met  oordeel ,  fchier ,  en  re'en  , 
Om  altijd  even.wijs ,  en  ilevigh ,  voll  bedaren 
En  onbeweeghlickheit  in  alle  wedervaren , 
(TJat  menlchen  niet  en  doen}  fijn  ooghwitt  gae  te  flaen , 
En  fonder  wanckelen  recht  uy  t  door  Zee  te  gaen  ? 

De  Proef  raoft  richter  zijn  -,  en  nu  zijn  't  foo  veel  proeven , 
Datw'er  geen'  reden  van  noch  foecken ,  noch  behoeven. 
Wie  wift  hoe  Swavel ,  Kool  en  Steen-fout  t'famen  fwoll , 
Eert  't  uy t  een  Monicks  Hooft  of  uyt  een  Duy  veis  Holl 
Ter  Werdt  was  gebracht?  (\vaer'tindat  holl  gebleven 
Watfouderduyfenden,  fints  maer  dry  Jaren,  leven^ 
Wat  vochtmen  mannelick  en  fonder  vuylgetier 

Ten  minften  in  het  diepfl:  van  't  Water  vry  van  Vier, 
En  fonder  Blixem-ilagh  te  vreefen  als  van  boven !} 

Nu  weet  men  't  by  de  proef,  nu  derft  men  't  foo  gelooven , 
Als  die  geen' Heil  en  kent,  en  keurt  de  waerheit  vals , 
Totdat  hy 't  voel'  en  hebb'  den  Duyvelaen  den  hals. 

Wien  docht  het  voor  niet  langh  waerfchijnelick  te  wefen , 

Dat  een  mann  in  een'  dagh  fouw  leveren  te  lefen 
Daer 
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Daer  aen  een'  menighte  fich  fatt  te  lefen  vond , 
Dat  in  een'  oogenblick  een  blad  voll  letc'ren  ftond , 
Daer  op  het  fcherpe  Gift  van  Wateren ,  die  bijten 

En  't  vinnighfte  Metael  doen  fplijten  en  verilijten , 
Geen'  bij  ten  s  machten  heeft }  foo  dat  de  leck're  tand 
Van  luye  Monicken  kon  leven  fonder  hand , 

En,  met  de  penn  in 't  vier,  haer  lollen  en  haer  leien 
Voor  onbeforghden  koft  haer  fwaerftc  plicht  fou  wefen ; 
En  datter  nauwelicks  oud  Linnen  voor  Papier 

Genoegh  verilijten  lbu ,  om  datonlesbaer  vier 
Van  Schrijvers  te  voldoen ,  die,  dagen  langh  en  nachten  , 

Haer  fel  ven  pijnigen ,  en  ons  met  haer'  gedachten , 
Daer  nu  foo  weinigh  is  te  twijffelen  aen  't  ftuck, 
Dat  heel  de  Wer'ld  goed  koopgeraeckt  is  in  den  Druck  ? 

Soud  't  van  geleerde  Li'en  niet  zijn  gefeght ,  fy  rafen , 
Hadd  haerer  een  belooft ,  met  brockeltjens  van  Glafen , 

All'  oogen ,  jongh  of  oud ,  foo  ftereken  hulp  te  bien , 
Dats'  alle verr ,  naerby  gedwongen ,  fouden  fien , 
En  Delft  en  Rotterdam  tot  voor  den  Haegh  befcheiden , 
En  fchier  geen  onderweegh  begrijpen  tuifchen  beiden , 
En  reifen  Hemel-hoogh ,  en  feggen  in  de  Maen 
Schier  hoe  de  Menfchen  zijn  die  langhs  de  huyfen  gaen  ? 

*t  Is  niettemin  geluckt ,  en  mog'lick  niet  ten  ende ; 
Wie  weet  waer  God  begeert  dat  dat  beftaen  belende, 
En  hoe  veel  naerder  hy  ial  doogen  ons  geficht 
By ,  daer  wy  henen  gaen ,  den  ooriprongh  van  het  licht  ? 

Hadd  yemand  oy  t  gewacht  dat  y  emand  in  ons'  dagen 
De  Son  foo  na  ibu  gaen ,  dat  eens  het  eewigh  klagen 
Van  ontrouw  Rader- werek  ten  einde  wefen  fou , 

En  geen'  meer  twijffelingh  aen  Veer  of  Wicht  en  Touw  ? 
Siet ,  wy  befitten  't  foo  als  't  niet  en  was  te  hoopen  > 
Men  houd'  het  my  te  goe ,  derv  ick  my  Groot-vaer  doopen 
Van  d'allom  lieve  konft  ■,  Hy  diefe  heeft  verfint 
Is  mijn  affettelingh ;  Soo  is  iy  mijn  Kinds  kind  j 

En  s'is  noch  in  haer'  groey ,  en  fal  wel  kloccker  werden , 
Kan  't  des  verlinncrs  draed  van  Leven  noch  wat  herden , 
En  will  gramm  Engeland  eens  luyileren  na  Vré , 
's  Lands  liefde  voert  hem  wel  tot  in  de  zilte  Zee , . 

Eee  Om 
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Om  Zeeluy  t'ondergaen ,  en  't  voordeel  aen  te  wijíert 
Van  't  geen  de  Lieden  nu  maer  Vóor  wat  geeftighs  prijfen , 
En  ftellen  haer  foo  vaft  (dat  noyt  en  is  gehoort/) 
Een  Ooft  en  Weíler  punt  >  als  dat  van  Zuyd  en  Noord. 

't  Hiet  all  onvindelick  wat  ick  dus  langh  verhale , 
En ,  wat  ick  preken  moghr,  men  hiel  geen'  ander  tale 
Van  Haegh  en  Zee  aen  een  te  knoopen  met  een*  Wegh ; 
De  weerklanck  van  mijn  Wegh  en  was  niet  als ,  wegh ,  wegh  j 

En  op ,  Aen  een ,  íloegh  Neen  >  en  't  waren  íiecke  droomen : 
Wat  mocht  ick  mij  meren ,  daer  koft  geen  deeglvaf  komen. 

Het  fand  vermeefteren  meteen'gebacken  baen , 
Waer,  ombegaen,  niet  vreemd,  maer  ydel,  ombeftaen-, 
Was  ick  een  Hagenaer ,  en  kenden  ick  ons  fand  niet , 

En  hadd  ick  noyt  gelett  hoe  't  even  over 't  Land  fchiet 
Als^tna  metfijn'  Afch,  van  onderen  geterght 
Door  d'  ingeflopen  Zee  j  of  't  Napelfche  geberght  ? 
Hadd  ick  geen'  heugeniss  van  on fe  Winter  Hagen  ? 
'k  Hadd  heden  wat  gewrocht ;  men  fouw  my  mergen  vragen  \ 
Waer  is  die  harde  Wegh ,  die  klare  klinckaert  heen?     ' 

Met  fulcken  loiïen  fand ,  en  well  foo  loííen  re'en } 

Vielm'  oijd  en  jongh  op  't  Lijf.  Ick  pooghde  my  te  weeren ; 
Ick  pleitte,  Sand  was  Sand,  Sandquam,  enSand  koftkeeren, 

't  En  was  noch  Steen ,  noch  Stael ,  en  foo  't  >  als  Stael  of  Steen , 
Daer  't  eens  gedreven  was  gepackt  waer  over  een , 
Dat  Haegh  en.Scheveningh  van  over  lange  jaeren 
Onwedefnakelick  van  een  gefcheiden  waeren , 
Met  fpijtiger  Geberght  en  naerder  aen  de  Locht 

Dan  daer  den  Áfricaen  iljn*  Leger  over  brocht: 
Dat  onfe  heuvelen  beft  fchenen  tegelijcken 
Het  dagelickfchc  lot  van  Armen  en  van  Rijcken , 

Altoos  in  't  ongewifs ,  na't  normen  van  den  tijd , 
Dan  weeldrigh  en  voll  op ,  dan  kael  en  alles  quijt. 

Maer  pleiten  gingh  niet  aen :  men  leende  my  geen'  Oorcrt, 
Daer 't  iinnelickft  geweld  van  Reden  in  kon  booren  > 
Onredenftont'ervoor,  en  on  macht,  mogelijck, 
Van  mijn'  te  weke  tongh,  of  des' en  diegelijck. 
Soo  maeckten  ick -meer  Zeils,  en  pafte  fchoot  te  vieren , 
Om,  inTy,  maér  voorwind >  mijn' haven  te beftieren. 
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Ick  kende  mijn'  onkund'  en  mijn'onmondigheit } 
-  En  hoopte  dat  mijn'  hand  wat  bondiger  befcheid 
En  meerder  nadruck  foud'  en  meerder  indruck  geven , 
Ten  miniten  hetGefchriftden  fchrij  ver  over  leven , 
En ,  als  ick  wegh  fou  zijn ,  een  vroom  mann  mogelijck 
Van  herten  leggen  fou ,  Die  brodder  haddgelijck. 

Dat  hcbbenié  voor  uyt,  Papieren }  langer  leven 

Alsdichaer't  leven  gaf  j  fijn'kind'ren,  lïjn'naneven 
En'tuyterilegeflacht}  wanneer  die  langh  verby 
En  rott  zijn  in  haer  Graf,  foo  gaen  Papieren  viy . 

Danck  hebben  de  goe  Lien  die  s'  eerft  te  voorfchijn  brachten , 
DieGall,  dat.Coperood,  datLinnenen  die  Schachten , 
Daer  door  de  fterflickheit  haer  fel  ven  overleeft, 

En  van  't  onfterffelick  wat  voorfmaecks  heeft  en  geeft. 
O ,  dooden  die  foo  leeft ,  en  na  dit  halve  fterven , 
De  ganfche  Wereld  roept  om  van  uw  goed  te  erven , 
(Want  of  het  goed  geruckt,  gepl.uckt,  ge-eigent  wordt, 
By  Dufcnden  ,  ibo  valt  den  inboel  noyt  te  kort} 
O,  dooden  die  noch  zijt,  óBoeckendieickeere, 

En  foo  gcmackelick  en  foo  geerne  me'  verkeere , 
Hoe  komtghymy  te  ftae,  dien  't  ydele  gerucht 
Van  dagelicks  geklapp  noch  vreughd  en  geeft  noch  vrucht  ?• 
Waer  ick  my  henen  wend' ,  ick  vind  mijn'  arme  ooren 
Soo  veel  onlijdelicks  gedwongen  aen  te  hooren , 
Dat  ick  hetfchouw  en  vlucht,  en  bergh  my  onder  u. 
Want ,  fchoon  de  Wereld  eer  niet  wijfer  waer  als  nu  , 

(Ick  vrees  fy  was  't  nochtans  5  en  fie  geen'  Sterren  lichten 
Dien  't  voor  die  van  eertijds  niet  toe  en  ftae  te  fwichten} 
Dit  weet  ick ,  wat  Papier  bevolen  is  geweeft , 

Was  fekerlick  de  vrucht  van  een'  bedaerden  geeft  : 
DieSchrijverfatt'ertoe,  en  waer  het  in 't  vermogen 
Van  fijn  vernuft  geweeft  fijn  felven  t'overpoogen , 
En  doen  meer  dan  hy  deed',  en  beter  dan  hy  fchreef , 
Het  hadd  in  't  Witt  geftaen :  de  fchael  hingh  recht  en  fcheef, 
En  wipte  menighmael  ter  ílincker  en  ter  rechter , 
Eer  hy ,  fij  n  eigen  Roe ,  fij  n  eigen  fcherpe  Rechter , 

Het  vonniss  vellen  dorft ,  en  feggen  eens  op  't  left  , 
Ick  weet  het  nauwer  niet  te  fiften ,  dit's  mijn  beft. Eee  2  Hoe 
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Hoe  anders,  Hemelen,  fienw'  ons  de  Hoofden  breken, 
Bymenfchen,  meeftendeel,  diemetter  haefteerftipreken» 
En  dan  bedencken !  Volck ,  dar  ons  by  lofs  gevall 

Haer  wilde  tael  toebraeckt ,  en  woorden  by  't  getal , 
Geen'  Reden  by  't  gewicht  met  reden  en  manieren 
Will ,  noch  weet  voor  te  doen ,  noch  will ,  noch  kan  vertieren. 

Want  kunnen  hoeft  fijn'  tijd ,  fijn'  ftae,  fijn'  overilagh. 
Oock  is  my  onbewuft  wat  ftercker  geeft  vermagh : 
Mijn  fwacke  werckt  foo  traegh  op  wat  hy  heeft  te  wercken , 
Verbij ftert  fich  foo  licht  in  watter  ftaet  te  mereken , 

Van  't  geen  by  rappe  Hen  en  rapper  tongen  wordt 
Metbeckens,  mogelick  met  emmers,  uytgeftortt, 

Dat,  my ,  dien  't  lamm  gefegh  of  iluy meren  of  geewen , 
Of  walgen  doet  op  't  left ,  my  brenght  het  fnelle  fchreewen 
Van  fcherpe  kakelaersin  onmacht  van  begripp-, 

En  't  fijnftegae  ick quijt ,  als  tirflehen  Kaey  en  Schip: 
Is  't  vreemd  dat  my  doo  Li'en  haer  blad'ren  beft  behagen  ?"■ 
't  Zijn  bladeren  voll  fruyt :  en  doo  Li'en  derv'  ick  vragen , 
En  vragen  vraegh  op  vraegh ,  wie ,  wat ,  waerom  en  hoe , 
En,  wat  ick  vraegh  en  vraegh,  fy  werden  quaednoch  moe. 

Mijn.Leferis  't  hier  bei,  foo  'ck  lichtelick  vermoede : 
Oock  voeld'  ick  't  komen  •,  maer  men  houd'  het  my  te  goede, 
Daer  viel  geen  houden  aen :  als,  't  hert  van  onderen 
Aen  't  blixemen  geraeckt ,  will  't  boven  donderen : 
Genegentheit  ftaet  door ,  en  is  niet  meer  te  dwingen 
Alsin  eens  Vryers  mond  het  fpreken  en  het  fingen 

Van  die  fijn  hert  befitt.  En ,  lefer ,  weeft  vaft  bly-, 
't  Sal  wel  gevochten  zijn ,  geraeckt  ghy  hier  mê  vry , 

'k  Hebb  my  ten  deel  voldacn :  om  op  mijn  pad  te  keeren , , 
Als  ick  geen'  herten  fagh  met  feggen  te  bekeeren , 
Beftond  ick  't  met  die  Pen  n ,  die ,  als 't  my  heeft  belieft, 
Mijn  fchrijvensonderwindnietnood  en  heeft  gerieft: 

lek  bracht  mijn  Leger  uyt,  enftelde'tinflaghoorden, 
Slaghoorden  op  Papier  van  geen' onduytfche  woorden, 
En  plaetften  yeder  een ,  foo  veel  en  verr  my  docht , 

Daer  't  flaend  ofweerende  ten  beften  gelden  moght. 
'k  Sei,  ScheveningerStraetwaseen  beftaen  volleeren-,. 
En  geen  foo  heerlick  om  's/Lands  luyfter  te  vermeeren,- 

En. 
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En  dan  den  luyfter  van  dien  luyfter >  onfen  Haegh , 

Ja  mijnen  van  de  Wiegh ,  daer  ick  mijn'  roem  op  draegh  j. 
Jckfeide ,  geen  vermaeck  van  alle  de  vermaken 
Van  in  en  om  den  Haegh  en  foude  dit  genaken  >. 
Ick  feide ,  geen  gemack  en  waer  foo  wel  befteedt , 
Als  om  arm  Scheveningh  te  helpen  uythetfweet  ■> 
Ick  fei ,  gewiíTe  winft  was  uy t  het  werck  te  malen , 

En ,  quam  het  op  de  baen ,  hoe  en  waer  lou  men  't  halen  ? 
Mijn'  armoed  ílond'  t'er  voor,  ick  wou.de  mann  wel  zijn , 
Soo  geen  Bors  op  en  wou ,  men  focht  het  in  de  mijn'  -y 
Op  redelick  befpreck ,  dac  niemand  fou  befwaren , 

En  doen  my  fchad'  ontgaen ,  en  noch  wat  overfparen. 
Maer ,  om  geen'  eigen-baet  te  fchijnen  na  te  gaen , 
Ontleedd'  ick  't  heel  geheim  van  all'  mijn  overilaen , 
En  gaf  het  Stadt  en  Staet ,  en  wie  het  waer,  te  kiefen  ,- 
By  mogelickgewinn geen  mogelick verheien: 
Al  watter  regen  viel  te  dencken ,  wierp  ick  neer, 

En  blies  't  gewichtighfte  daer  henen  als  een'  veer. 
Ten  overvloed  verfcheen  het  ícherpíl  van  mijn'  Geweeren  j ; 

Ick  focht  het  ongeloof  met  Dichten  te  bekeeren :. 
Dit  wift  ick  by  de  proef,  dat  Rij  mens  ibete  macht 

Veel'  Herten ,  meer  als  dwangh  van  redenen ,  verkracht : 
't  Gedicht  is  als  de  wind  door  een'  Trompett  gedreven , 
De  nauwte  geeft  hem  't  fcherp ,  en  een  veel  fneller  fweven  ,> 
Dan  of  defelve  wind  vloogh  door  een' open  locht. 
Dus  hadd  ick  alles  in  een  bondelken  gebrocht : 

,,  Waer  't  niet  als  Eerlijck ,  niet  als  Voorder  lijck  alleen ,  ■ 
„  Niet  als  Vermakelijck ,  daer  voor  hier  Tverdt  ge/ir  eden, 
„ CMijnfiggen ivaer gegrondt :  Ja kiejl van dryeneen > 
„  In  een  van  dryen  is  voll  overwicht  van  reden. 
„  Hoe  blijfter  danyet  goeds  >  y  et  doenlijcks  ongedaen , 
»  Daer  Eer ,  en  Voordeel ,  en  Vermaeck  te  [amen  gaen  ? 

Dit  roerde  fommige ,  die  'k  mede  fcheen  te  flepen : 
Maer  daer  het  gelden  moft  en  wierd  het  niet  begrepen. 
Geeft  goede  drancken  in  -,  en  blijft  des  wel  gewiss , 
Haer  werck  en  doet  geen  werck  eer  't  zeer  aen  't  rijpen  is, 
DeKind'ren  weten  tijd  van  Knickeren  en  Koten  3 
En ,  Tonder  Almanack ,  en  is  'thaerjiioy  t  ontfehoten 

Eee  3  Wan-.- 
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Wanneer  't  goed  klikkeren ,  wanneer  't  goet  koten  wordt ; ' 
Soo  langh  fehiet  alle  kracht  van  redenen  te  kort : 
Tijd  doet ,  en  Tijd  doet  niet,  Tijd  geeft ,  en  willniet  geven  : 

All  wie  wat  goeds  veriïnt  mach 't  niet  altoos  beleven. 
Geen  dingh  e  n  werd  t  verkracht ;  da  er  hoort  wat  ri  jpens  toe , 
Soo  lange  ftaet  men  ftiil  en  loopt  fijn  iel  ven  moe. 
Soo  lagh  die  Miipel  daer,  enfeheen  te  moeten  rotten, 

Eers'  eetbaer  werden  fou :  het  meeren  minder  ipotten 
Van  meeft  onkundige  ftond  ick  geduldigh  uyt : 

lek  koftfe  laten  doen ,  'tengingh  niet  door  de  huyt; 
Daer  is  geen'  gaere  fpijs  voor  magen  die  het  woelen 
Van  fcherpen  etensluft  van  binnen  nieten  voelen : 
Haer  walgen  maeckte  my  noch  y  verloos ,  noch  gramm : 

Mijn'  Tafel  bleef  gedeckt  ,  om  of  haer  honger  quam. 
Door  eene  twijffelingh  weet  ick  my  niet  te  redden } 

Neemt  redenloos  Gediett  -y  ick  weet  en  derv'  het  wedden , 
Het  neemt  gewiJligh  aen  wat  hem  teftade  kom'  > 
Stelt  het  fijn  oorboor  voor ,  ten  fendt  het  niet  weerom. 
Wat  lett  de  menfchlkkheit  ?  wy ,  redelicke  dieren  , 

Waer  halen  wy  van  daen  d'uytfinnige  manieren 
Van ,  wat  ons  werdt  verboón ,  te  willen  met  geweld , 

En  j  wat  ons  werdt  geboon  en  vriend'lick  voorgeftelt Te  haten  ente  vlien  ?  Ick  meen  het  is  te  halen 

Uyt  d'eerfte  Appel-fchuld ,  die  wy  ibo  dier  betalen , 
Dat  elck  genegen  is  't  verboden  na  te  gaen. 
Maer  waerom  taften  wy  't  gebodene  traegh  aen  ? 
Geleerder  volck  als  ick ,  'k  laet  u  den  knoop  bevolen  "• 
Als  gh'  hem  ontbonden  hebt ,  ibo  vraegh  ick  noch  uw'  Scholen , 
Hoe  komt  het  ydel  Niew  by  menfehen  foo  bemint, 
En  tot  een  dienftigh  Niew  elck  een  foo  ongefint  ? 
Daer  hoeft  maer  cenen  Droom  van  dertele  geburen , 
Die  onfe  kleederen  by  dagen  en  by  uren 

Aen  niewe  ihipp'ren  fny ,  van  d'een  aen  d'and'ren dagh 
En  fiet  mender  niet  uyt  gelijck  men  giftren  fagh  • 
Spreeckt  van  huys-backen  Ñiew ,  van  ingeboren  vonden , 

Daer  hooren  jaren  toe  eers'  yemánd  konnen  monden. 
Endit'smijnlotgeweeft :  nae  langer  jaren  tijd 

Verlolte't  Vaderland  fijn  iel  ven  van  't  verwijt 

Van 
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Van  all  te  tragen  fuchttotniewe  nuttigheden , 
Of  nutte  niewigheit :  allenghskens  wierd  het  reden , 
Dat  altijd  reden  was ,  maer  foo  niet  heeten  moght , 

Doe  't  ongefiene  kind  ter  Wereld  wierd  gcbrocht. 
Men  focht  het  in  de  wiegh  daer  't  eertijds  was  geboren ; 
't  En  waiTer  niet  te  fíen :  Men  wou  den  Vader  hooren  5 

Hy  was  veel  mijlen  verr  van  't  Noorden  om  de  Zuyd : 
Macr  met  beleeft  geweld  van  Brieven  vondm'  hem  uy- 1. 
Wat  fou  daer  tegen  ftaen  ?  all  't  vorige  verachten , 
Verachten  ick  foo  geern  als  droomige  gedachten , 

En  altijd  was  't  my  lief,  altoos  quam  't  my  te  pass 
's  Lands  dienft  te  voorderen  met  wat  ick  wift  of  was } 
En  die  ikh  emmermeer  daer  in  dorft  laten  foecken , 
Verdiende  noy  t  Rapier  te  handelen ,  of  Boecken. 

Gebrack 't  aen  ileutelen ,  Smits  haeckwerck quam  te  baet, 
Om  Kaften  op  te  doen ,  daer  Scheveninger  Straet 
Niet  in  het  fand  en  lagh ,  maer  in  Papier  begraven , 

Met  all  den  ommeflagh  die  haer  mijn'  forgen  gaven , 
En  't  fpre kende  Papier  wierd  foo  beleeft  onthaelt 
A  Is  vriendelick  verfchaft  >  daer  was  ick  me'  betaelt. 

't  Gevolgh  was  foo  wy  't  fien :  wel  zy  de  wijfe  Raden  y 
Die  't  Kind  verheerlickten  met  meer  en  meer  geraden : 
Sy  zijn  foo  geeftigh ,  foovoorfichtelick  befteedt , 
Dat  die  het  niet  en  looft  niet  loftèlicks  en  weet. 

Men  damt  Rivieren  in  met  wederzijdiche  Dijeken , 

Om  dollen  overvloed  van  Wateren  t'ontwijcken  -, 
Hier  werdt  den  overloop  van  Beeft  en  onverlaet 
Met  Dijeken  wederzijds  gehouden  van  de  Straet. 

Wat  is  uw  ongemack  >  bedillers ,  in  't  bekrammen 
Van  't  uy  tficht  van  eertijds ,  Wat  doen  u  groene  Dammen 
Voor  overlaft  in  't  oogh  -,  zijt  ghy  den  dorren  Duyn 
Van  ouds  niet  moe  gefien ,  en  kan  u  geenen  Tuyn 
Geen  enckel  wandel-pad  volkomentlick  behagen  ,■ 

Soo  gh'  aen  dat  wandelpad  geen'  lijft  en  vindt  van  Hagen  r 
Van  Hagen  daer  veeltijds  geen  ander  nutt  afkom' , 
Dan  dats'  ü  moeyelick  ontduyft'ren  kruyd  en  Blom  ? 
En  is  het  daer  foo  goed ,  het  fchoon  gelicht  te  weeren , 

En  is  het  hier  foo  quaed ,  het  leeücke  t'onbseren  á 

4*07 
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Lijdt  met  beleeft  geduld  wat  hier  te  lijden  is , 
Dewijl  dit  lijdens  end  niet  als  verblijden  is. 

'  'tZijngunftendiem'udoetj  aenvaerdtfemaer  ten  befte: 
On  wij  Ie  gaen  ondiep ,  wei-wij  fe  fien  op  't  lefte. 
Maer  neemt,  de  wandelingh  en  valí'  u  niet  te  foet : 
Wy  weten ,  hoofd  voor  hoofd ,  dat  elckeens  fterven  moet, 

En  van  dat  fterven  fprack  een'  Wijs'  in  oude  dagen , 
Is'tfterven  niet  tefwaer,  foo  kan  ick  't  licht  verdragen  j 
Soo  't  fwaer  om  dragen  is ,  ten  minften  is  het  kort ; 
En  dat  's  de  felve  trooft  die  hier  gegeven  wordt. 
Twee  vierden  van  een' uer  zijn  haeftigh  omgeloopen  > 
Wie  fou  voordat  verdriet  die  vreughd  niet  willen  koopen , 

Van  door  d'onluftigheit  van  een'  benauwden  Pand 
Sijn  adem  rijckelickte  fcheppen  op  een  Strand? 

Is  't  niet  genoegh  gelbrght  voor  all  wat  u  kan  deeren  ? 
De  Sonn ,  die  boole  Sonn ,  heeftm'  u gefocht  te  keeren : 
En  fiet,  de  fchaduw  komt  van  menig' groenen  tack , 
Die  in  geen'  lange  wijl  fal  groeven  tot  een  Dack. 
Gebreeckt'er  noch  meer  ibrghs ,  en  fchrickt  ghy  voor  de  Winden? 
Die  fullen  oock  eer  langh  haer'  krachten  in  fien  binden , 
Eer  lange  ftaet  die  Straet  gemantelt  op  een'  Ry 
Met drymael  dobblen  Elft aen  d'een'  en  d'ander'  zy : 
Meer  waer  te  veel  begeert ,  daer  meer  niet  is  te  wenfehen. 

Maer  hebb  ick  't  uyt  een'  droom,  arm'  Scheveninger  menlchenj 
Of  is  't  u  uyt  den  mond  gevallen ,  't  weeldrigh  woord , 
Daer  van  ick  fchrickende  het  galmen  hebbgehoort? 

Is  't  wel  gelooftelick  dat  oy  t  in  uw'  gedachten 
Gedachten  zijn  gegroeyt  van  opfpraeck  en  van  klachten , 
Als  of  menu,  eilaes,  groot  leed  haddaengedaen, 

Als  gh'  over  klinckertjens  verbonden  wierdt  te  gaen , 
En  ilijten  Schoen ,  of  Kous,  of  koufleloofe  Voeten , 

Die  in  't  bekende  Sand  geen'  Keyen  en  ontmoeten , 
En  veel  min  diftelen ,  en  Slangen  allerminft , 

Soo  dat  u  't  niewe  pad  verlies  bood ,  maer  geen'  winft? 
Zee-buren,  armgeflacht,  tot  Slaverny  geboren , 

Was  u  dat  feggen  ernft ,  foo  moet  ghy  ernftigh  hooren , 
Wat  ick  in  ernft  verhael ,  en  u  te  hooren  ftaet  : 

Uw'  Voeten  hebben  my  gebracht  op  defc  Straet j 

Uw' 
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Uw'  Hoofden  oock  niet  min :  in  tijden  en  ontijden 

Sagh  ick  haer'  drachten  aen  met  deerlick  medelijden , 
En  my  en  docht  de  Sonn  foo  klaer  niet  op  den  Noen , 
Als  dat  elck  fchuldigh  was  u  wat  onthefs  te  doen» 

Daer  deden 't  met  haer' Bors,  en,  mogelick,  vandefen, 
Als  't  pass  gegeven  heeft ,  hebb  ick  wel  willen  wefen  : Maer  uw  noodfaecklickheit  te  keeren  in  vermaeck , 

En  uwen  lafl:  in  luit ,  hiel  ick  een'  beter'  faeck. 

Ey ,  fluy t  uw'  herten  voor  ondanckbare  gedachten  : 
Ghywaerthet,  kinderen,  daerickfe  minitaf  wachten. 
En ,  over  Kous  en  Schoen  en  blooten  Voet  en  all , 

Zijtghymetmy  t'onvre'en,  't  is  onverdiende  gall: 
't  Was  dobbel  wel  gemeent,  en  beter  uytgevallen: 
Denckt  hoe ghy  zijt  en  waert ,  het  moet  u  welgevallen  : 
Scheelt  fingen  uyt  de  borft,  en  fténen  niet  van  een , 
En  dribb'len  over  Straet  van  door  heet  Sand  te  tre'en  ? 

Gaet  dribb'len  naer  de  Merckt,  en  komt  al  fingend'  weder : Valt  u  den  Hemel  hard  met  hard  en  oniöet  weder , 

Het  hard  dat  onder  light  verfaft  dat  boven  drijft , 
Soo  dat  het  cene  hard  het  andere  verdrijft : 
Het  fachte  pad  viel  hard ,  daer  valt  geen  feggen  tegen , 
Nu  valt  het  harde  lacht :  gedenckt  eens  wat  een  fegen , 

Dat  u  de  volle  Mand  min  onder  weegen  weegh', 
Dan  die  ghy  door  het  Sand  na  Huys  droeght  licht  en  leegh. 

Wijckt  yemand  onder  ü  noch  voorgevoel  noch  Reden , 

En  noemt  hy  met  geweld  fíjn  oude ,  lieff'lick  treden , 
Sijn  niewj  onhjdelick,  hoort,  Wijven,  'tgaetuaen, 
De  Duy  nkant  ftaet  u  vry ,  ghy  mooght  hem  wel  begaen  j 
Gaet  douwter  door  en  door ,  het  is  een  foet  vermaken  : 

Maer,  waer  ick  in 't  bewind ,  men  foudu  hier  bewaken, 
En ,  quaemt  ghy  eens  de  Straet  te  roeren  met  een' voet, Men  keurde  Mand  en  Vifch  den  Tollenaer  verboett. 

Ghy,  goede  Tollenaer,  dieüuytenenontiluyten 
Wel-wettelick  verkoopt  voor  Stuy  vers  en  voor  Duy  ten , 
Paft  op  uw  eigen  recht,  tolt  alle  Wiel  en  Been  > 

Maer  onder  Been  en  Wiel  laet  Scheveningh  met  vre'en : 
De  wel-befteede  gunft  en  magh  men  't  niet  beihijden . 
Oock  fal  u  noy  t  gebreck  van  Wandelen  en  Rijden , 

Fff  Van 
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Van  gins  en  weder-reis  bejegenen ,  foo  langh 
Ais  't  woefte  Noorder  Natt  íal  woelen  tegen  't  Strangh. 
Maer ,  wilt  ghy  tuíTchen  ons'  vier  oogen  en  vier  ooren 
Een'  niewen  overílagh  van  wat  meer  voordeels  hooren  ? 
Een'  onbefproken  winft  ftaet  alle  neeringh  vry : 
Dus  trachten  ick  mijn'  Pacht  te  bet'ren ,  raeckten  't  my : 
De  Zee  geeft  wonderen :  fy  fendt  ons  groóte  ViíTen : 

Elck  iíTer  u  een'  waerd' ,  dat  fal  u  felden  miñen  : 
Sy  voert  ons  Schepen  toe ,  dan  heel ,  dan  half  vcrgaen : 

Daer  moet  den  Haegh  op  uy  t ;  't  en  kan  u  niet  ontftaen  j 
Sy  fendt  ons  het  geluyd  van  droeve  Zee-gevechten ; 
Daer  will  een  yeder  heen  met  Kinderen  en  Knechten ; 

Men  haet  dat  donderen ,  en  lange  zijn  wy  't  moe ; 
Noch  wilder  yeder  eens  bekommeringh  na  toe : 

Jae  't  kon  u  lichtelick  meer  heugen  als  verveelen  , 
Wat  onfe  fiere  Buert  haer'  drijvende  Cafteelen 
U  hebben aengevoert  voor  kijck-geld  overhoop  j 

{God  gunn'  u  felden  kans  van  fulcken  overloop} 
Maer  Vloten  en  Gevecht  >  en  groóte  Vifch  en  Wracken 

En  zijn  van  geen  gevolgh ,  maer  feldfam'  ongemacken : 
Ick  den ck  op 't  dagelicks  verlichten  van  uw' Pacht, 
En,  foo  ick  nieten  dool,  dus  hebt  ghy 't  in  uw' macht: 
Het  min fte  niew  gerucht  kan  ons  ten  Haegh  uy t  drijven  : 
Saeyt  foete  tijdingen  van  niewe  tijd-verdrijven  j 

Doet  fpreken  onder  't  Volck  van  weddingen  op  Strand , 
Om  pnjfen  aengeiïelt  op  aller  handen  trant, 

En  huert'crlooperstoete  Voet,  tePaerd,  te  Wagen: 
't  Verfchotfal  minder  zijn ,  als  wat  de  Toll  kan  dragen. 
'k  Hebb  Londen  leegh  gelien  {arm  Londen ,  nu  foo  leegh  ?) 
Om  d'ongemeene  Maer ,  die  't  in  fijn'  Straten  kreegh  s 
Van  diere  Weddingen  op  een'  verwaende  Deeren  , 
Die  't  rappe  Mannevolck  lijn  roemen  af  wou  leeren , 
En  loopen  een'  verby  die  van  de  rapfte  was  : 
Dathaelde  Duy  lenden  uyt  Duyfendenhaer'Tass, 
En  noch  meer  Duyfenden  ontliepen  werck  en  huyien , 

Om'tWedfpel  byte  zijn.  Watfoudtghyoortjenspluyfen, 
Wat  all  Tol-dubbeltjens ;  gaf  u  den  Hemel  in , 

Somtijds  vet  voor  te  ilaen  van  dien  of  and'ren  finn  ! 

In- 
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Indien  die  vreughdverílijtt,  denckt  weer  op  vreemder  vonden , 

Die'tvolck,  of  om  haer  niew ,  of  om  haer'  waerde ,  monden: 

Brenght  Wagens  onder  Zeil :  daer  leeft  'er  noch  wel  een , 
Betakeltby  Stevinen  van  fijn'  Vorft  bere'en : 

lek  gev'  u  niet  alleen  mijn'  Haegenaers  te  wachten  , Heel  Delft ,  heel  Rotterdam  fal  Rofs  en  Rad  bevrachten , 

Om  't  oud-niew  wonderwerek  te  foecken  op  het  Strand , 

Daer 'teen  Zuyd-wefte  ftorm  doe  vliegen  over'tSand. 
Maer  gy,  fchoon  Haegfch  gedrocht,  gy  Danten  en  gy  quanten, 

Die  niet  als  om  't  Voorhout  en  weet  te  lanterfanten , 
't  Voorhout,  die  Kalverllraet ,  daer  yeder  brenght  te  Mert 

't  Jongh  goed ,  of 't  niet  genoegh  op  ftall  gefocht  en  werd. 
Werdtghy  niet  wervelfieck  van  dat  mail  mole  malen, 
Werdthetu  niet  van  noo  den  aém  eens  op  te  halen, 

In  plaetfe  van  die  rond',  in  een'  geftreckte  Laen , 
Die  naer  het  oud  Voorhout  fijn'  eer  begint  te  ftaen  ? 
Wat  foeckt  ghy  in  't  Voorhout ?  (want  die  u  fien  en  hooren  , 
Komt  dat  langh  draeyen  voor ,  als  waerder  wat  verlooren 
Dat  niet  te  vinden  is}  wat  foeckt  ghy  ?  niet  met  all. 
Ey ,  wendt  na  Scheveningh  ;  daer  is  noch  Bergh  noch  Dal 

Dat  u  gemack  verftoor' ,  en  uw'  Gelafen  kaften 
En  vindend'er  noch  Afch ,  noch  Slijck,  noch  Puyn,  noch  PlaíTen  -, 
En,  light'erfandgeftroyt,  deklinckertjenstebaet, 
Soo  veel  verlicht  men  u  't  gerommel  van  de  Straet : 
Daer  hoort  geen  fwijgen  toe ;  hebt  ghy  wat  foets  te  praten  > 

Ghy  hebt  het  hier  noch  min  als  in  't  Voorhout  te  laten  j 
Danck  hebbed'open'  Baenen  d'onbedompte  lucht. 
Noch  meerder  is  't  verfchill  van  des'  en  die  genucht : 
Daer  ginght  ghy  nergens  heen ,  waer  fult  ghy  hier  belenden  ? 

Op  't  heerlicke  geficht  van  een  van  's  Werelds  enden  ■, 
Daer  't  ronde  van  de  Locht  aen  't  platt-rond  van  de  Zee 
Soo  dicht  fchij  nt  aen  gewelft ,  als  warenfe  geen'  twee. 

Vindt  ghy  de  Golven  vlack  en  ftill  en  ongerefen , 
Slaet  allen  voorval  gae,  maer  paft  voor  all  op  defen , 
Ghy ,  Vryers ,  praets  gefint ,  het  is  uw  rechte  flagh  i 

Verthoont  u  w'  JofFertjens ,  hoe  lieffelick  't  gelach 
Van  't  foete  weder  is ;  hoe  grouwelick  daer  tegen 
Het  bruyiTen  van  de  Zee  in  baren  opgeftegen  j 

Fff  2  En 
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En  feght  haer ,  Kinderen  ,  dus  gaet  het  t'uwent  mé, 
Ghy  kunt  foo  vriend'lick  en  foo  fuer  fien  als  de  Zee : 
Maer  lett  eens  op  't  verfchill  van  't  een  en  't  ander  weien , 
Ghy  fult  ons  altoos  foet ,  en  noy  t  bars  willen  wefen. 
Lacht,  lieve  fchepfelen ,  en  neemt  uw  voordeel  waer, 

Wy  foecken  't ,  jae ,  voor  ons ,  maer  't  gaet  u  vry  wat  na'er. 
Dacr  ilaet  geen  fchoon  foo  vaft ,  't  en  kan  fich  wel  ontsieren  , 
Dat  hanght  aen  meeren  min bevallicke  manieren  -, 

't  En  is  geen'  fchoone  Vrouw  die  fuer  íiet  op  een'  Mann , 
't  En  is  geen'  leelickedie  vriend'lick  wefen  kan. 

Is  't  wijfer  onderhout  dat  ghy  hebt  uy  t  te  houwen 
By  vracht  van  meerder  ernft;  feght,  Mannen,  en  feght,  Vrouwen; 

Siet  ghy  dat  water  wel  ?  t'hans  liet  ghy  't  foo  niet  meer  -y 
Voor  middagh  gingh  't  te  rugh ,  van  avond  komt  het  weer , 
En  mergen  lbo  weerom ;  en  dat  en  fal  niet  enden , 

Voor  dat  ons  Die  't  ons  fchiep  het  laetfte  Vyer  fal  fenden. 
Wat  ftellen  wy  ons  hert  op  voor  of  tegenfpoed  ? 
In  all  het  Wereltfche  gaet  even  fulcken  Vloed , 
EnfulckenEbbterugg:  fietlvlcnfchen,  Huyfen,  Staten 
En  Koninghrijcken  aen :  daer  is  geen  toeverlaten 
Op  evenftandigheit ;  die  fchael  moet  op  en  neer ; 
Die  nu  meent  vaft  te  ftaen  valt  morgen  wel  om  veer ; 
Het  Huys  dat  heden  bloey  t  zy  mergen  op  fijn  hoede 

Voor  onvoorfienen  flag;h  die  'torn  ftoot'  of  verwoede : 
Wy  hoeven  geen  bewijs  van  heel  en  half  gefont, 
Dat  yeder  lichtelick  door  all  fijn  leven  vond  j 
De  Rijcken  waggelen ,  de  Konincklicke  Steden , 
En  die  men  gifteren  fagh  ftaen ,  waer  zijn  fy  heden  ? 
Soo  draey t  der  dingen  Rad ,  en  die  dat  ftuy  ten  will , 

Sat  beter  op  fijn'  ruft  en  hiel  fijn'  handen  ftill. 
Als  't  langh  gekruyt  fal  zijn ,  ten  Ooften  of  ten  Weften , 

Naer  't  Sonn'  en  Wind  gedooght ,  langhs  des' ons'  buy ten-veften, 
Daer  van  men  heel  die  Zee  de  Grachten  heeten  magh , 
Sultghy  noch  lichtelick  een  fteertjen  van  den  Dagh 

Aen  beter'  oefïeningh  van  moe-gefeten  leden 
(Want  alle  veel  verveelt/)  met  wandelen  hefteden. 
En  vreeft  hier Slijck noch  Stoff,  jongh  volckje,  nettgeichoeyt, 

Of,  alsick'tfeggenmagh,  moet willigh  foo  geboeyt, 
Dat 
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Dat  geen'  gevangene  meer  lijden  in  haer'  holen , 
Het  droevige  vernacht  van  donckere  gijolen } 

Treedt  af;  daer  light  een  Vloer  van  witt'  Sand ,  daer  den  Haegh 
Sijn'  befte  Kameren  mé  moy  maecktalle  Daegh ; 
En  treedt  geruftigh  toe,  moy'  Meifsjes ;  't  mail  vermaken 
Daerm'  uw'  vrouw  Moederrjens  den  Zeekant  om  de'e  laken 
Is  langh  in  ongebruyek  •,  daer  valt  niet  meer  te  doen 
Aen  Vrouwen-fpoelery ,  fpijc  niewe  Kous  of  Schoen : 
De  Wereld,  feghtmenons,  wordtalledaeghwatboofer; 

En  't  is  waerfchijnelick :  ten  minften  wordt  ly  loofer  ; 
Ten  minften  weet  men  nu  wat  beter  als  men  placht3 

Dat  twee  Li'en  leed  te  doen ,  al  waer  't  maer  met  gedacht , 
Sijn  felven  en  lijn'  Vriend ,  is  haperingh  van  finnen  : 
Hoe  veel  min  fchickt  het  fich  van  Vrienden  tot  Vriendinnen  , 

Die  m'  eertijds  handelden  als  warens'  in  de  pijn , 
Die  menfehen  overkomt ,  van  Honden  doll  Fenijn : 
Die  doopers  foo  my  dunckt ,  verdienden  felf  het  doopen , 

Soo  fotten  waerdigh  zijn  haer'  fotheit  te  bekoopen , 
En ,  diefe  nu  fagh  doen  dat  doe  foo  geeftigh  ftond , 

Sou  feggen ,  daer  's  vergift  aen  't  wereken  van  een'  Hond. 
Maer  beter  befigheit  kan  u  den  Tijd  wegh  helpen : 

Raept  Schelpen,  die  het  luit :  en  feght  niet,  't  Zijn  maer  Schelpen; 
Neemt  eene  letter  uyt,  't  zijn  Schepen,  engewifs 
Dat  yeder  Schelp  wel  eer  een  Scheepje  was  voll'  Vifs, 
Ja  Schell-vifs ,  diefijn'Schell,  datisfijnHuys,  tenleften, 
Moe  levens,  heeft  geruymt,  en  gaf  het  ons  ten  beften. 

Het  meer  of  minder  groot  en  doet  niet  tot  de  waerd' ; 
Daer fwemtgediertin Zee,  daer gaet'et over d'Aerd' 
Van  ongelijcke  form :  een  Walvifch  by  een'  Haringh 
Maeckt  machtigh  onderfcheit  >  een'  Mier  die  aen  een  Haer  hingh 
En  woegh  het  Haer  niet  door ;  wat  meent  een  Oliphant  5 
Hyis,  gelijck  die  Mier,  een  maeckfel  van  Gods  Hand  * 

En  bei  die  maeckfelen  voll  van  gelijcke  wond'ren : 
Geheimen  die  de  Konft  heeft  onlanghs  op  doen  dond'ren  y 
Als  s'  ons'  onkundigheit ,  door  kleine  ftuckjens  Glas , 
Als  in  een'  Werld  gevoert  daer  niemand  oy  t  en  was , 
Heeft  Schepfelen  ondeckt ,  en  door  en  door  doen  kijeken , 
Die  voor  de  machtig  hite  ter  Wereld  n  iet  en  wijeken , 

Fff  3  In 
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ín  onbegrijplickhek  van  Leden  en  gewricht ; 

Maer  in  't  verfchill  alleen  van  omloop  en  gewicht  > 
Siet  wat  all  wonderwercks  wy  achteloos  vertreden , 

En  of  all 't  menfchelick  vernuft,  met  all' de  reden 

Daer  't  fích  op  roemen  magh ,  een  Schelpjen  machtigh  is, Een  Schelpen  Horentje  te  bouwen ,  daer  een  Viís 

Sijn  leventjen  in  berg'  voor  groóte  die  het  jagen  : 
Och  of  wy  op  't  befteck  van  dees'  gebou  wtjens  fagen , 
Hoe  wiilen  wy  ons  felf  te  huyfen  m  't  gemack 
Van  geen  te  ruymen  en  van  geen  te  nauwen  Dack ! 

Elck  Vifsjen  paft  in  't  fijn ,  daer  hadden  wy  te  leeren 
De  rechte  regelen  van  Huyfingh  en  van  K leeren  > 
Te  ruy m  en  ichickt  lich  niet ,  te  nauw  valt  fuer  en  ban<?h  , 

De  middelmaet  en  geeft  noch  flodderingh ,  noch  dwangh. 

Waer  ick  een  fprekend  Beeft  ('t  icheelt  weinig,fult  ghy  fe^en) 
Een  fprekend  Vifljen  maer ,  'k  wift  veel  meer  uyt  te  leggen , 
En  bet're  leflen  veel ,  dan  nu  zijn  uytgeleit , 
Of  uyt  te  leggen  zijn  :  Ickvraeghde  Knecht  of  Meid, 
Van  meer  en  minder  flagh ,  enjoftèrtjensen  Heertjens , 

Werdt  ghy  noy  t  Spiegel- wijs  aen  onfe  Schelpe  Kleertjens , 
En  fultghy  noyt  verftaen  hoe  redelicken  dingh 

't  Stand  vaftigh  wefen  is  by  fta'ge  wanckelingh? 
Hoe  langh  mishagen  u  de  Wetten  van  den  Hemel , 

En  haer  fchoon  Even-eens  by  's  Werelts  kindfch  gewemel  ? 
Hoe  langh  en  derft  ghy  nietgelien  zijn ,  foete  Hen , 
Soo  ghy  foo  weinigh  tij  ds  voor  defen  wierdt  gefien  ? 

Hoe  lange  fultghy  noch  uw'  n  ie  wfte  vonden  prijiên, 
En  die  van  gifteren  verfoeyen  en  verwijfen  ? 

Wy  wierden  eens  gekleedc,  en  blijven 't  foo  altijd; 
Ghy  brenghtu  met  geweld  in  eigen  fpott  en  fpijt : 

Van  daeg'  verihippert  ghy  uw  goed  aen  Rock  en  Mouwen , 
Daer  ftracks  niet  op  en  voïght  als  meefterlick  berouwen , 
Met  een  neuswijie  waen ,  van  altoos  bet  en  bet 
Te  weten,  hoe  het  hoort,  endaneennieweWett 

In  verfche  Franièhe  tael  arm  Holland  voorgelefen  ; 

Een'  Staelen  Wett?  ó  Jae ,  die  mergen  Stroo  fal  weien. 
Wat  deed  de  Schepper  wel ,  die 't  Schepfel  Neus  en  Mond, 
En  oogh  enoogen-paer  elck  hechtten  aen  fijn'  grond , 

Ea 
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En  hiet  ftaen  daer  fy  ftaen  ,  en  blijven  íbo  fy  ftonden  ? 
Licht  fagh  men ,  fonder  dat ,  hier  Oogen  en  daer  Monden , 

Hier  Ooren ,  daer  een'  Neus  van  daegh  uy  t  fíjn  gelidt, 
En  mergen  raogelick  vergunt  fijn  oud  befitt , 

Naer  de  Parijfche  Beurs  haer  Wiílel-brieven  melden ; 

Want  daer  aen  hanght  u  w  heil ,  en ,  die  't  lbo  niet  en  ílelden , 
Souw  voor  een  wangeboort  verfchijnen  op  het  pad. 

Denckthuyden,  tot  een' proef ,  hoe  fchoon  een' Juffer  fat, 
Die  geen  Cometen-ftaert  en  ileepte  langhs  de  Vloeren , 
En  dweildefe  fchoon  op :  'k  fiet  eerlicke ,  'k  fiet  hoeren , 
'kSiettotdeKind'rendoenj  en,  hoe'ckermeeroplett, 
Hoe  'ck  min  bevroeden  kan ,  wat  regel  en  wat  Wett 
De  menfchen  beeftigh  maeckt ,  wat  oordeel  haer,  wat  reden 
Met  ftaert-ftof  overlaedt.  Noch  is  het  van  de  Leden 
Die  Beeften  noodigh  zijn ;  haer  ftaert  is  als  haer  Roer , 
En  als  haer  hand  veeltijds  >  maer,  lieve  Flodder-moer, 

Wat  doet  ghy  met  uw'  Staert ,  wat  hebt  gh'er  mé  te  ftieren  ? 
Uw  Schip  van  Ydelheit  ?  O  Tijden ,  O  Manieren ! 

De  Rocken  wegen  u ,  en  dies'  u  eerft  aen  trock 
Verdiende  weinigh  dancks ,  en  knoopt  ghy  Rock  aen  Rock  ? 

Maer  knoopt  ghy  lock  aen  lock  (want  dits'  een  ander  toontje , 
Endatwathoogerluydt?}  Hoort  hier,  ghy  jonge  Schoon  tje, 

Wat  fitt  ghy  daer  en  krult  ?  is  't  eigen  goed ,  of  leen , 
Of  aen  gekochte  waer  ?  Ick  vrees  voor  een  van  tween , 
En  dat  of  Galgh  of  Rad  noch  met  de  Koppen  proncken 
Daer  defe  krulletjens  aen  hoorden ,  eerfe  ftoncken . 
Siet  waer  ghy  moy  mézijt,  en  of  oyt  eenigh  Beeft 
Metroof-goed,  haerof  pluym,  behangen  zy  geweeft. 

Dit  raeckt  de  Meifsjes ,  ja ,  met  haer  oneigen  Vlechtjens , 

Maer  't  raeckt  uw'  Rekeningh  wat  nader ,  foete  Knechtjens , Die  tweemael  Dieven  werdt ,  en  eerft  u  felfs  berooft 
Van  wat  uw  erfdeel  was,  en  dan  een  anders  Hoofd. 

Watzijtghy,Meid  of  Knecht?  waer 't  niet  aen  Keurs  of  Broecken? 
Ickwift  geen'  Mannetjens  van  Wijfjensuyttefoecken , En ,  als  ick  foecken  ibu  w ,  waer  vond  ick  Neus  of  Mond , 

Soo  doncker  ftaens',  in  't  holl  van  een'  bekrulden  grond. 
Noch  fchortter  wat ,  om  ons  ter  deegh  te  doen  verwijven : 

Waer  raagh  de  klevery  van  Plaeftcr-Vliegjens  blijven  ? Daer 
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Daer  ick  geen'  wcergae  toe  en  vinde ,  wat  ick  foeck, 
Als  by  Corentcn  in  een  blancken  Boeckwey-koeck. 
Heet  dat  Gods  even-beeld  verbet'ren  of  bederven  ? 
Monfcurtjens,  hoe  het  heet;  ghy  kont  het  qualick  derven* 
't  Is  Meeiierlick  bedocht,  en  meer  als  oy  tof  Vifs, 
Of  Schelp  bedencken  koft ,  dat ,  kladden,  gieren  is. 

Soo  fprack  ick  ,  als  ick  Schelp  of  Vifs  waer ,  of  yet  minders ; 

Nu  hebbick'tnietgcfeght:  weeft  wel  te  vreden ,  Kinders, 
En  houdt  my  wat  te  goed' ,  op  eens  foo  veel  weerom  -, 
Ick  wift  mij n'  reden  wel ,  en  gunn  elck  fijn  waerom  ■, 
Ick  fteeck  vol  mifverftands ,  en onkund'  en  onwijsheit ; 
Die  my  dat  als  een'  Viis  op  Menfchelicker  wijs  feit 
Sal  van  mijn'  Vrienden  zijn ;  ickeifch  gelijcke  Munt , 
En  't  fal  mijn  Vriend  niet  zijn ,  die  my  die  niet  en  gunt. 

Maer,  Vrienden,and're  Munt  fal  hier  (tracks  gangbaer  werden? 
SietghydatSchuytjenwel,  enkontghy't  noch  wat  herden, 
Tot  dat  het  zeilen  ftrijck'  en  door  de  Barning  fpring' , 
Daer  is  Verfch-Zee-Voer  in ,  en  levend  leckerdins. 

Doet  beid  uw'  Borfen  op ,  uw'  Buy  deis  en  uw'  Magen ; 
Hier  is  dat  beide  licht  verdouwen  en  verdragen ; 
Mijnt  voor  de  Joftertjens  en  fielt  u  in  de  ry : 

Maer,  Vryers,  paft'erop,  de  Vrijfters ftaend'er by, 
En  't  goedje  fict  fcherp  toe  •,  fy  weten  haeft  t'ondecken 
Wat  ghy  voor  Koopluy  zijt ,  of  milde  maets ,  of  vrecken , 

En  ,  waer  eens 't  masker  af,  en,  dienuvrijt,  getrouwt, 
Hoe  nauw  hy 't  nemen  foud  op  d'Erwten  en  op 't  Sout. 

NuftiertdeZoo  Duynop,  deZee-Straet  langs  te  dragen, 

Tot  aen  uw'  eigen  haerd :  of  vreeft  ghy  te  beklagen 
Dat  tuflchcn  Haegh  en  Strand ,  hoe  verfch  het  goedje  zy , 

Voor  Haegh fchc  'f  ongetjéns  den  halsgcbroken  zy  ■, 
Of  zijt  ghy  van  't  gevoel,  dat,  buyten-Huys-verteeren, 
De  fmaken  van  goed  cicr  by  wijlen  kan  vermeeren  ; 

Daer  hangen  Ketels  ree  niet  half  foo  diep  in  't  Land , 
Als  Scheveniiigcr  Kerck  en  K  erekhof  ftaen  van  't  Strand : 
Want  on iê  Bergen  zijn  gelegen ,  niet  van  Muyien 
(Als  eertijds  Bergen  wierdt  verweten}  maer  van  Huyfen. 
Geviel  u  Soetenbunm  en  wacrdefoete  Mann 

Die  't  bouwde  foo  uw'  Vriend  als  ick  hem  noemen  kan  ■, 

Ghy 
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Ghy  krceght  lijn'  Deur  u-el  op  met  wat  beleefde  woorden » 
En  Sael  en  Keucken-tuygh  met  wat  daer  meer  toe  hoorden  ■, 

Om  daer  een'  vrolick'  uer  te  fpillen  onder  dack , 
En  de  gefoden  Zoo  te  nutten  met  gemack. 

Ontiiet  gh'  u  mann  of  maeghd  in  Vriends  Huys  te  verftooren  , 
Daer  zij  nder  voor  uw  Geld ,  en  die  daer  toe  behooren  j 

Men  wenfcht  aen  d'over  zy  om  foo  gcitoorr  te  zijn , 
En  itaet  ghy  op  de  keur  van  Vloed  of  Ebbe-wij  n , 
('tZijn  woorden  van  de  kunit/)  men  kanderu  gerieven, 
En  ghy  en  uw  gevolgh  bevelen  na  believen. 
Terwijl  de  Keucken  fmoockt ,  terwijll  uw  foete  Vifs , 

Eens  vry  van  't  foute ,  weer  in  't  foute  Water  is ; 
Beipraeckte  Vryertjens ,  verfuymtgeen'  tijd  van  praten ; 
De  Meifsjens  Iuy iteren ,  als  offe  woorden  aten , 
Als  woorden ,  t'haerer  eer  betreckelick  en  foet , 
De  monden  vullen  met  des  herten  overvloed. 

Neemt  venfteren  te  baet  ('t  magh  om  den  Avond  wefen_) En  thoont  haer  hoe  de  Sonn  het  felve  lieve  weien , 

Dats'  uyt  den  Bedde  bracht,  weer  foo  te  bedde  leght, 
En,  Schoone,  dus  doet  ghy,  dus  doen  de  itralen ,  feght, 

Die'smergens,  niet  uw' Sonn,  maer  uw' twee  Son nenfpreiden, 
TotdatP,  onsmoegebrandt,  allenghskens  van  ons  fcheiden 

En  kruypen  in  haer bedd :  Maer  hier  is  't  groot  verfchill : 
Die  Son  laet  ons  geruit  en  onfe  nachten  ftill , 
Die  Sonnen  houden  ons  in  een  geitadigh  woelen , 
Geilen  en  ongeiien  >  het  Hert  en  kan  niet  koelen , 

't  Smoockt  alle  nachten  door  van  den  geleden  brand 
Daer  aen  geen  helpen  is  als  met  uw'  Rechter  hand. 
Heilfame  Rechter  hand ,  wanneer  will  't  u  behagen 
Een  eewigh  Sonnefchijn  voor  defe  donck're  Dagen 
Te  brengen  over  my  ?  hoe  lange  light  de  hoop 
In  dit  vertwijffelt  hert  met  wanhoop  over  hoop  ? 

Hoe  langh.  Maer  daer  's  de  Vifs ;  en  eten  gaet  voor  vry  en . 
Gaet ,  jongh  Volck ,  gaet'er  u  vrypoftigh  in  verblyen , 
En  paft  op  geen'  Doftoor ,  't  is  Haeghfche  Kind'ren  voer , 
En  van  Vifs  eten  feght  den  Haegh ,  foo  't  quam  foo  't  voer. 
Derft  yemant  twijffelen  of  dat  itout  feggen  waer  is  ? 
Die  fie  door  Scheveningh,  of  Vleefch  en  Bloed  daerklaeris, 

Ggg  En 
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En  of  dieruyge  maets  haer'  tronjen  Viffich  ftaes » 
En  of  die  van  de  Hall  de  haer'  te  boven  gaen , 
En  of  die  MeifsjenS ,  met  haer  incarnate  koonen , 
De  minfte  tekenen  van  erger  voetfel  thoonen 
Als  daer  men  in  den  Haegh  de  darmen  mé  verkropt , 
En  door  goed  levens  kun  ft  langh  levens  loop  mé  ftopt. 

Een'  Haeghfche  Maegh  nochtans ,  die  Scheveninger  Viilen 
Heeft  te  vermeefteren ,  en  magh  fich  niet  vergiffen } 
All  is  de  Schel vifch  dood ,  hem  komt  wat  fwem mens  toe, 

In  beter  als  fout  natt,  het  zy  van  Ebb'of  Vloe: 
Ja  Spagnen  ,  daer  ons  meer  verdriets  van  is  gekomen 
Dan'teent'herdenckenluft,  heeft  ons,  veeltijds,  benomen 
De  quellingh  die  't  ons  gaf,  door  druyfjens  van  fijn'  Kuil, 
Daer  alle  leed  van  Hoofd  en  Maegh  mé  werdt  gefuft. 
Neemt  van  hetfoete  fapp  gedropen  uyt  die  rancken , 

En  giet  het  by  de  reit ,  ghy  fult'es  u  bedancken , 
En  vinden  mergen  vroegh  uw  felven  fraey  en  frifch , 
En  naer  het  Viilchen-mael  gefondcr  als  een  Vifch . 

Hoegaethct,  jonge  luy;  zijnd'hertjenswatbeglommen,. 
En  zijn  de dampjes  wat  na  bovene  geklommen  ? 

Daer  rijmt  wel  Sommen  op ,  foo  valt  het  m'in  mijn'  finn : 
Weeft  niet  te  neuswijs  om  een  foentjemeerof  min  j 

't  Is  Hollands  oudeftijl,  en 't  magh  de  niewe  blijven, 
Spijt  Zuydfche  Volckeren,  die  ons,  quanswijs,  bekijven 

Om  ontucht  voor  de  Werl'd;  daer,  onder  dat  gelaet, 
Die  kijvers  fchuldigh  zijnaen  meer  verholen  quaed. 

Verhaeft  u  nochtans  niet :  want  iffer  een'  Vrouw  Moeder , 
Die  op  de  Kudde  paft: ,  gelijck  een  Schapen-hoeder , 
De  iljne  tegens  Beer  en  Wolven  gade  flaet , 
Haer  komt  den  eerftcn  Kuis  >  uyt  redenen  van  Staet; 
Het  geen  fy  geerne  lijdt,  en  fal  fy  niet  verbieden , 

En  't  klappen  van  de  Sweepis  wat  voor  oude  lieden; 
Werdt  fy  dan 't  fitten  moe,  Madame,  helpr'feraf, 
En,  datfy'tqualickvoer,  van  'tPasgaenaen  den  Draf: 
Is'tvan  de  viefteniet,  enheeftfy  maer  min  tanden 
Als  doe  fy  jonger  was,  maer  voeten  vry  en  handen 
Van  Extcroogh  en  Gicht ,  en  Hoofd  noch  Heupen  kromm, 
Van  duyfcnd  tegen  een ,  fy  fpiïnght  wel  eens  rondom , En 
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En  fchroomt  iïch  niet  de Jeughd  een  Liedjen  voor  te  fingen , 
Noch,  voor  verdiende  ftrafF  van  Kerck  en  Ouderlingen; 
Sy  heeft  het  aen  Mameer,  en  Grootemoer  geilen ; 
Diewaeren  vrolick,  jae,  maerdeughdelickeLien. 

In  't  ende  doets'  haer  ampt ,  en  fpreeckt  in  ernft  van  fcheiden 
All  fchijnt'er  niet  watMaensom'theirna  Huys  te  leiden ; 
Het  half  licht  overfchot  van  fulckcen'  fomer-Dagh 
Maeckt  dat  de  tijd  noch  nacht  noch  avond  heeten  magh. 
Soo  komen  Koetièn  uyten  wel  gevoerde  Paerden  ■, 
Dien  maer  de  fpraeck  gebreeckt ,  om  na  verdien  ft  en  waerdcn 
De  niewe  klinckertjens  te  loven  dagh  voor  dagh, 
Gedenckende  de  plaegh  die  haer  ten  halfe  lagh ¿ 

Does' onder  het  gejuych  van  luye  jonge  luyden 
In  'tScheveningcr  fand  haer'  longh  te  beriten  kruydcn , 
Die  nu,  'tzy  nattof  droogh,  'tzy 't  avond  zy,  of  nacht, 
Na  huys  toe  danflen  gaen ,  foo  vrolick  als  de  vracht. 

Die  dagh  is  foo  gefpilt :  ick  weet  niet  of  het  Wijfen , 
Of  Gccken  vaerdigh  ftaen  te  laken  ofte  prijfen  ; 
Ick  houd  hem  wel  befteedt ,  foo  beter  Beligheit 
Om  fpelen-varen  niet  van  kant  en  is  geleit. 
Noodfakelickgaetvoorj  daer  ftaetnietmétegecken ;         (^ken, 

'k  Weet  niet  hoe  't  andre  gaet ;  my  kan  geen'  vreugd  vreugd  ftrec- 
Daer ernft om  werdt  verfuymt :  fy  werdt  my  fchier  een' pijn , 
Geli  jck'  haer  't  lacchen  is  die  in  fwaer  lijden  zijn. 
O  ilibberige  maet  van  wefen  en  bedrijven, 

OkoftelickeTijdj  wat  foecktm' ?  ure  verdrijven? 
U  met  de  fchouderen  te  ftooten ,  als  een'  vodd , 

Die  nergens  goed  voor  is  ?  foo  verr'  verhoed'  my  God 
Mijn  eigen  moordenaer,  mijn  eigen  dief  te  wefen : 

Wy  hoeven  't  in  geen'  hoop  ouw'  Boecken  na  te  lefen , 
Hoe  fchichtigh  de  Rivier  des  Tijds  is ,  wat  een  Pijl 

Gefchoten  uy  t  Gods  Hand ,  en  wat  een'  kleine  wijl 
Elck  Tegenwoordigh  is ,  jae  liever  wat  een  ftippel , 

Die  niet  te  noemen  is  voor  dat  hy  ons  onthippel', 
Soo  dat  ons  niet  en  ftaettefeggenals,  Dat  was, 

En  Dat  lal  zijn,  (Too  't  luckt}  Dat  is ,  komtnoyttepas, 
De  Boecken  feggen  't  oock ;  maer  alfs'er  niet  en  waren , 
De  blinde  voelden  't  by  elck  een  fijn  wedervaren } 

Ggg  i  Ver- 
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Verwarde  mymeringh  en  even  wel  gewiss ! 

Wat  blijft'er  overigh ,  daer  Nu  noy c  Nu  en  is  ? 
En  loopt  ons  leven  foo ,  en  foeckt  men  'c  noch  te  quiften 

Aen  min  als  y  delheit  ?  de  Zee-luy  die  foo  giften , 

Verquiftten  hier  een  Ty  en  daer  een'  laeger  walí, 
En  raeckten  fluy  merend'  in  't  uy terft  ongevall : 

Maer  all  is  ydelheit :  Dat  is  niet  af  te  praten  j 

En,  hoewy'tfchilderen,  in  all  ons  doen  en  laten 
Js  Ydelheit  de  vreughd  en  Ydelheit  de  vrucht : 
Waer  toe  dan  fteedfehen  ernft  voor  tijdige  genucht  ? 

Bedaerde  tijdigheit  en  hebb'  ick  niet  te  laken , 
En  't  overhands  gedoen  is  menichelick  vermaken : 
Jae  Beeften  hebben  't  lief ,  en  allom  de  Natuer , 
En  lacchen  heeft  fijn  tijd ,  en  pruylen  heeft  fijn'  uer, 
En  daer  in  heeft  men  elck  fijn  welgeval!  te  gonnen  r 

Maer,  om  weeraentegaen  tot  daer  wy  't  flus  begonnen, 
Tijd  moet  geileten  zijn ,  foo  moeten  wy  't  verftaen : 
Maer'tfcheeltonendelick,  wanneer,  waerom,  waer  aen. 
Nocheen  woord,  Joffertjensj  fietof  ick  Rijm,  of  Reden, 
Of  bei  gevonden  hebb  :  het  jonge  Volck  dat  heden 

Tc  Scheveningh  foo  was ,  als  ick  't  u  hebb  vertaelt , 
Heeft uyt die ocffeningh,  mijns dunckens,  meergehaelt, 

Als't  Volckjevanuw'ilagh,  dat  in  den  Haegh  gefeten 

Van  Noen  te  Middernacht  (ick  wenfehte  't  niet  te  weten') 
Sijn  Geld,  fijn' dieren  Tijd  aen  Blaedjens  heeft  gelpilt, 
Daer  mede  wie  beft  kan  fijn'  even  naeften  vilt. 
Naer  liedenvan  geloof  derv'ïck  de  waerheit  feggen : 
Men  fiet'er  alle  minn  en  heusheit  onder  leggen , 
Men  fiet'er  Gierigheit  aen  't  roer  van  elckefchuyt, 
Die  elck  wil  1  laden  met  fijn'  Vriend  onthaelden  buy  t  j 
Men  fiet'er  aenfichten  van  fchooneommetrecken 
Haer  felven  uyt  haer  vorm ,  alseengramm  Vifchwijf,  recken, 

Men  fiet'er  Nijd  en  ipijt  in  openbaren  fwangh. . 
En  maken  't  Joifcren  malkanderen  foobangh, 
En  heet  dat  fpelen  Spel,  en  dat  Spel  tijd  verdrijven  > 

't  ís  waer ,  't  en  fchaedt  u  niet  als  't  plagh ,  getrouwde  Wij  ven : 
Ghy  hebtuw'hooghfte  prijs  gegolden  by  uw' Mans: 
Moer,  Meiskens,  denckt  ghy  niet  dat  een'  verkeerde  kans 

On- 
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Onítuymighuytgeftaen,  deVryers,  die  maer  lincken 

Hoe  't  mee  uw  hoof  jen  ftaet ,  den  y  ver  wat  doet  fincken ,. 
Endencken ,  isteriöogefteltin  'tjonge groen  , 
Als  't  groen  verlieten  is  wat  fal  het  dorre  doen  ? 
En  datter  andere  waer  nemen ,  hoe  het  win nen 

Uw'ganfche  Ziel  ontkleedt  en  all'  haer'  drift  van  binnen  ? 
Daer  helpt  geen  masker  aen ,  men  het  u  door  de  huy  t} 

Verliefengaetaen  't  Hert ,  en  d'Oogen  brengen  't  uyt, 
En  winnen  doet  fijn  werek  -,  dats  even  fwaer  om  decken. 
Telt  dan  de  winft  eens  op  waer  mé  ghy  fult  vertrecken , 

't  Zy  datgh'  een'  Bors  mé  draeght  met  fwaer  Geld  overítelpc  y 
Of,  met  een*  ledige,  Mama  aen  't  pruylen  helpt. 
Mamatjens ,  wijfer  Volck  dan  ick  hoef  t'onderwijfen , 
Elck in  ons'  eigen  faeckzijn  wy  de minfte  wijfen , 
Een  oogh  en  fiet  fich  niet ,  het  heeft  van  buyten  aen 

Een  anders  hulp  van  doen ,  die  't  waerfchou  w'  en  vermaen', 
Gedooght  ghy  dat  ick  fpreeckfoo  't  defe  grauwe  haeren 
Niet  all  te  qualick  voeght ,  geeft  menighte  van  jaeren 
Goe  woorden  wat  gefaghs ,  (ick  hebber  ibnder  bacrd 
De  Wereld  voorgeftelt ,  daer  vruchten  van  gebaert 
En  noch  in  wefen  zijn)  laet  u  van  my  gefeggen , 

Is  't  doenlick  defen  Tuyfch  uw'  Dochteren  t'ontleggen  , 
Ontleght  hem  haer  by  tijds :  ick  hebb  niet  half  geplekt, 
All  wat  ick  pleiten  moght  van  watter  tegen  leit. 

'k  Verdoem  het  fpelen  niet,  foo  langh  het  Spel  rnagh  heeten  v- 
Maer  on  verfad'lickheit  van  worftelen  en  fweeten 
Naer  onbevoeght  gewinn ,  en  onder  dat  gewoel 

Gevaeren  van  verlies  dat  m'  in  fijn'  renten  voel'  j 
Dats  vuyle  troggelingh ,  en  Maeghden  foo  oneigen , 
Dat,  hadd  ick  Dochteren ,  met  fm  eken  of  met  dreigen 

Haeld'  ickfe  van  die  merekt ,  en  gaf  haer  ander  werek  j 
Niet  altoos  binnens  doors ,  niet  eewigh  in  de  Kerck  j 
Maer  huyíTelicken  ernft  getempert  met  vermaken 

Daer  geen  verwijt  aen  waer :  een'  roll  van  dufend  faken Wilt  ick  te  leveren  die  daer  toe  dienen  koft , 

En  daer ,  by  wijlen ,  felfs  een  Caertjen  onder  moft : 
Maer  fpulletjes  gewijs ,  en  daer  verlies  noch  winnen 

In  't  ende  fmarteh  fou ,  of  kitt'len  in  't  beginnen  -7 
Ggg  3  J& 
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In  korre  woorden ,  daer  het  fwaertfte  van  'tgelagh 
Mee  jock  te  koelen  waer  en  hertelick  gelach. 

Hier  hebb  ick  myden  haec  berockent  van  veel'  Dieren, 
Daer  van  ick  hooren  fal ,  Wat  magh  hy  liggen  tieren , 
En  kladden  fchoon  Papier ,  en  all  te  dieren  Int , 
Om  foo  verquift  te  zijn ,  aen  praetjens  in  de  wind : 

Beft  liet  hy  onsin  ruft,  en  beiighde  fijn'  finnen 
Om  levens  middelen  in  fijn  beroep  te  winnen , 

Het  is  veel  faliger  dat  elckfijn  pelsje  pluys': 

t'Scheep  feght  men  met  verftand ,  Elck  kraeck'  fijn'  eigen  Luvs. 
Dit  's  van  den  foctften  flagh  -,  daer  falder  and're  fcheldcn 
Met  woorden  overhoop ,  die  'ck  niet  en  derve  melden. 
En  waeren  't  woorden  maer :  ick  fie  my  't  goedje  licht 

Met  fchoone  nageltjens  te  vliegen  in  't  geficht : 
Dan  of  het  mogelick  vijf  malle  foo  behaeghden , 

Ick  wift  my  wel  een'  hulp  van  ruym  vijf  wijle  Maeghden  > 
En ,  kreegh  ick  foo  voor  eerft  het  foete  Vokk  aen  een , 

't  Souw  wel  gevoordert  zijn ,  en  daer  méftreeck  ick  heen. 
Hoeisu,  Lefer-liefj  begint  ghy  niet  te  fwij  men, 

En  voelt  ghy  noch  uw'  pols  in  dit  gedrangh  van  Rij  men , 
En  wenfehtghy 't  fpelnietuyt,  en 't  Liedjenopeen  end  ? 
Maecktgeen'  bekommeringh ,  Wy  zijnder  weer  belendt 
Daer  ick  u  uy  tgelcid' :  Is  't  niet  heel  uy  tgelefen 
Dat  gh'  uyt  gelefen  hebt ,  hebt  ghy  't  maer  uy  t  gelefen , 
Ten  minften  vondt  g'er  in ,  daer  ick  u  't  hoofd  om  brack , 
's  La?ids  e  er  e ,  's  Lands  profijt ,  en  alle  mum  gemufkl 
Het  ftreck'  u  een  beworp  van  cierlicker  bedencken  j 

Die  my  verbeteren  en  í uilen  my  nietkrencken ;     '  - 
Maer  eer  en  groóte  gunft  en  volle  vriendfehap  doen  , 

Gevalt  het  hun  haer'  voet  te  fteken  in  mijn  Schoen , 
Om  op  een  trodfer  tred ,  en  aengenamer  wijfen , 

Ten  prijfe  van  het  werek  mijn  prijfen  t'overprijfen  , 
En  maken  kind'ren  en  kinds  kinderen  bekendt 

Dat  niet  vergaen  en  moet'  als  met  des  Werelds  end. 
Ghy ,  Groóte  Mogentheit  des  Vaderlands :  ghy  Heeren , 

Die  Hollands  Eigendom  met  een  gemoed  volleercn 
Soo  langh  berekent  hebt ,  en  langh  met  dat  gemoed 
Gefonde  Reken aers  van  Holland  blijven  moet : 

Ghy 
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Ghy  trouwe  Momberen  van  's  Graven  fchoonen  Hage , 
Daer  ick ,  arm  Hagenacr,  den  troffen  naem  af  cl  rage ;. 

Dry  Machten ,  die  Gefagh  en  Middelen  en  Raed 

Tefamen  hebt  gebracht  ten  uyt  voer  van  mijn'Straet 
(Vergeeft  my  't  moedigh  woord ,  en  dat  ick  't  uwe  mijne ; 
Ten  minften  is  fy  mijn'alfs'  clckcen  is  deiljne 
Die'r  goed  gevall  in  heeft ,  en  mogelick  wat  meer , 
Soo'ck  niet  verydelt  werd  met  overmaet  van  eer) 

Misduyt  mijn'  plichten  niet ;  my  docht  ick  wafs'  u  fchuldigh , 
Endroegh  d'uytlandige  Vier  jaeren  min  geduldigh , 
Bekommert  dat  de  draed  mijns  Levens  kracken  moghr , 
Eer  ick  dit  laetfte  kind  ter  Wereld  hadd  gebrochr. 

Ontfanght  het  in  uw'  gunft ,  en  vreeft  niet  dat  na  defen 
Mijn'  hand  uw'  oogen  meer  fal  pijnigen  met  lefen , 
Schoon  u  dit  Liedeken  te  laf  vall'  en  te  langh , 

Daer  'sgoe  vertrooftingh  by  ,*  het  is  mijn  Swanefangh. 
'k  Hebb  Weghs  genoegh  gcdaen  om  hier  te  Weegh  te  brengen 
(Soo 't  Nijd  en  Tijd  na  my  genadelick  geheugen) 
Dat  wat  geruchts  van  my  na  my  in 't  leven  blijv' : 
En  wie  weet  of  daer  toe  dit  welgemeint  Bedrijf, 

By  welgefinde  Lien  en  danckbaere  na-neven 
Van  Haeghfchc-Kinderen ,  wat  hulp  lal  konnen  geven? 

Het  gae  daer  me  foo  't  kan  als  ick  in  d' Aerde  legg : 
Ick  pafs  voorts  maer  op  een'  en  noch  een'  and'ren  Wegh , 
Die  'ck  te  betrachten  hebb  en  moet ,  en  will  vertreden. 

'k  Moet  dien  van  alle  Vleefch  (wie  weet?)  of  flus,  of  heden , 
Of  morgen  mogelick  vertreden  in  mijn'  Kift  •, 
In  dat  verwachten  werdt  noyt  noodeloos  gegift. 
Maer,  Wegh  van  allen  Geeft ,  die  voor  Gods  heil  ¡gh  Wefcn 

Verheilightt'famen  en  vereewight  hoopt  te  welen , 
U  hebb  ick  te  vertre'en  voor'c  laetft  van  mijn  gepoogh ; 
En  als  ick  u  alleen  in  't  Hert  krijgh  of  in  't  Öogh , 
Werdt  alle  laegcr  Wegh  mijn  Hert  en  Oogh  foo  tegen , 
Als  poelen  dick  van  dreck  en  ongekuyfte  ftcgen . 

Maer  fteil  en  engh  is  't  pad  dat  dien  Wegh  henen  leidt : 
En  wat  hebb  ick  daer  toe,  meer  als  Genegentheit, 
En  Onmacht  ?  Ghy  alleen ,  ghy ,  Waerheit ,  Wegh  en  Leven  , 

Die  die  oprechte  fucht  mij  n'  Ziel  hebt  ingegeven  , 

Ghy 
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IjllV  KOllt  liaCÏ  Dy  Utu  w  m  w».a  uiu  UC  HULUl  VCliICíl. 

O  5  Die  haer  van  der  Jeughd  uw'  wond'ren  hebt  doen  fíen , 
En  met  een'  gunft  geleidt  die  'ck  noyt  en  kan  erkennen , 
Weeft  met  haer  foo  Ghy  waert ,  leert  haer  van  hier  ontwennen  s 
En  van  dit  menichelick  by  tijds  foo  wel  ontflaen , 

Dats'j  als  ghy  roepen  fult ,  te  vlugger  moge  gaen 
Tot  daer  Gerechtigheit  en  Ghy  woont :  Ëewigh  wefen , 
Gunt  haer  die  hooge  ruft,  en  allen  dieditlefen. 

Het 
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Het  ontwerp  by  den  Heere  van  Z  U  Y  L  I  C  H  E  M  . 

aengaende  eenen  Steenwegh  op  Scheveningh  al 
in  de  nj  aere  cIdIdclui.  opge fielt , 

waer  van  in  dejen  werdt  gejproken , 

luydde  als  volght. 

STEEN-f EGH 
Van  den  Hage  op  Sche~vcmngb. 

O  Ver  en  de  ontrent  den  Steen-wegh  die  men  voorftelt  gemaecke 
te  werden ,  tuflehen  den  Hage  ende  Scheveningh ,  komen  in 

bedencken , 

1.  De  Redenen  om  dewelcke  foodanigen  Steen-wegh  foude 
dienen  gemaeckt  te  werden , 

2.  De  maniere  en  middelen  op  de  welcke  het  felve  werek  aen- 

gevangen  ,  voltrocken  ende  onderhouden  foude  konnen  wer- 
den ,  ende 

5.  De  fwaerigheden  die  daer  tegens  konnen  werden  inge- 
braght. 

Belangende  het  eerftc,  is  bekent,  datmeeft  alle  dingen  wer- 
den ondernomen ,  ofte  om  Eer ,  ofte  om  Voordeel ,  ofte  om  Ver- 

maeck,  ofte  om  eenige  der  fel  ver  inlichten  aen  den  anderen  ge- 
hecht. Dienvolgens,  daer  alle  dry  gefamentlicktoeloopen,  dat 

foodanigen  fake,  fonder  omfien,  betrachtende  byder  hand  be- 
hoort te  werden  genomen.  En  werdt  met  reden  vaftgeitelt,  fulcks 

te  gefchieden  ,  aengaende  het  tegenwoordige  voor  te  nemen 
we  rek. 

Dat ,  voor  eerft ,  het  maken  van  den  voornoemden  Steen-wegh 
infonderheitden  Hage  ende  fijne  Overigheden  in  der  tijdeerlick 
ende  tot  over  alle  tijden  roemelick  foude  wefen,  isbyde  exem- 

pelen van  alle  oude  ende  hedendaeghfche  Volckeren ,  Steden  en- 
de Plaetfen  Aran  aenfien  foo  openbaer,  datonnoodigh  ware,  veel 

tijds  ende  woorden  daer  aen  te  verfpillen ;  jae  foo  verre ,  dat  in  'c 
tegendeel  de  naerlatighcit  van  foo  aenfienlicken  goeden ,  doen- 

H  h  h  licken 
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lickcn  werck,  lbo  by  onfe  tijden  als  by  de  naekomelingen  qualick 
met  eeren  fchijnt  verfchoont  te  konnen  werden.  Immers  en  is 
niet  tegen  te  fpreken,  datdegrootfteeere  endeaenilenlickheit, 

die  een'  voorneme  Stadt  oft  Plaetfe  buyten  hare  Grachten  kan 
werden  aengedaen ,  beftaet  in  fchoone  ende  Heerlicke  uy twegen , 
zij  nde  de  felve  als  een  verlengh  van  der  felver  Straten ,  ende  als  de 
Armen  van  hare  Voorlieden,  die  den  aenkomenden  Vreemde- 

lingh  van  voren  en  van  verren  af,  een  treffelick  gevoelen  indruc- 
ken  van  de  Plaetfe  daer  iy  henen  gaen ,  ende  den  vertreckenden 
eenen  dergelijcken  naefmaeck  laten  van  daer  fy  geweeft  hebben. 
Soodatdufdanigewerckenontwijftelickvan  diegenezijn,  door 
de  welcke  de  goede  naem  encTe  geheugeniife  van  der  Steden  O  ve- 
righedenin  der  tijd  met  openbare  Tafcreelen  ende  Opfchriften 
meeft  verdienen  by  de  naekomelingen  gemelt,  verheven,  ver- 
heerlickt  ende  vereeuwight  te  werden. 

In 't  byfonder  ilaetopdefe  ScheveninghfcheSteen-weghtege- 
dencken  hoe  Heerlicken  Cieraet  het  voordePlaetfe  van'sGra- 
venhagefoude  wefen  ,  de  felve  met  hare  eigen  Voorflad,  ftaen- 
de  onder  haer  eigen  Schependomm  (dat aen  andere  zijden  niets 
te  ruym  en  valt}  fulcks  te  verhechten  ende  vereenigen ,  dat  daer 

door  den  Hage  genoeghfaem  een'aenfienlicke  Zee-Stadt  foude 
mogen  genoemt  werden,  ende  genieten  den  felven  luyiler,  dien 

deftadt  van  Delffis  genietende,  door  dien  fy  met  een' fchoone 
Vliet  aen  haer  Delfs-haven  gehecht  ende  fich  alfoo  tot  in  de  Maze 

toeisuytilreckende.  Dusveelein  't  korte  van  de  Eere  ende  Heer- 
lickheit  van  't  werck. 

De  nuttigheit  ende  het  voordeel  van 't  felve  beftaet  ten  eenen 
in  't  Gemack,  ten  anderen  in  't  Gewinn. 

Wat  het  Gemack  aengaet :  yeder  een  kan  begrijpen ,  hoedani- 
gen  gerief  Menfchen  ende  Beeílen  by  foodanigen  Wegh  foude 
werden  aengedaen ,  wanneer  men  uyt  den  Hage  aen  de  Zee  fou- 

de konnen  geraken ,  foote  voet,  alstepeerde,  te  Koets  ende  te 

Wagen ,  in  alle  tijden  van  't  jaer ,  ende  op  alle  uren  van  den  dagh, 
met  geen' andere  moeyte  dan  men  tegen woordigh  beeft  in 't  rij- 

den ofte  wandelen  door  alle  d'andere  Straten  van  den  Hage :  daer 
men  nu  in 't  tegendeel  dien  wegh  niet  fonder  verdriet  van  Men- 

fchen ende  Beeilen  en  kan  gebruyeken ,  fonderlingh  in  de  Somer- 
dagen ,  wanneer  men  hetgebruyek  van  Zee  en  Strand  meeft  van nood  e 
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noode  heeft ,  het  zy  om  ververfchingh  van  Locht ,  ofte  om, 
Zuyd  of  Noord  waerd  op,  eenige  verder  rcife  te  doen  5  Zijnde  niet 
yeder  een  gelegen  met  een  gefpann  van  meer  als  2  of  5  peerden  ge- 
dient  te  werden,  ende  het  meerder  getal  door  de  diepte  van  het 

brandige  land  noch  wereks  genoegh  vindende.  Maer  voorne- 
mentlick  ftaet  in  Chriftelicke  liefde  ende  mcdoogenthcit  te  letten 
op  de  merckelickeverlichtinge,  die  de  arme  Scheveninger  Slaven 
foude  werden  toegebraght ,  wanneer  hare  hoofden  met  fware 

Bennen  gedruckt  zijnde,  hare  voeten  ten  minden  eenenluchti- 
gen  tred  over  een  hard  pad  fouden  mogen  treden  ,  oock  de  Vifch 

daerdoor,  't  zy  gedragen  oft  over  Afch  gevoerr,  lbo  veeltever- 
fcher  ter  Merck  t  komen  ,  dat  ontwijffelick  de  dimite  Tongen 
noch  naerder  keur  als  tegenwoordigh  daer  over  fouden  weten  te 

geven,  ende tuflehen Sand-vifch ende  Steen-vifch  eenimakelick 
onderfcheid  te  maken.  Emmers  moghten  lich  beide  de  aengevers 
ende  de  uy tvoerders  van  foodanigen  werek  genoeghfaem  verfeke- 
ren,  dat  hare  gedachtenifle  by  die  arme  menlchen  in  eenenge- 
durigen  loff  ende  Zegen  foude  leven,  iulcks  geen  verachtelicke 
belooningeenis. 

Neffens  het  Gerief  hebb  ick  het  Gewin  geitelt.  Het  felve  raeckt 
wederom  beide  den  Hage  ende  Scheveningh,  voorfoo  velehaer 
welvaren  in  de  vertieringe  van  eet  ende  drinck  waeren  gemeen  is. 
Zijnde  goed  te  giffen  ,  wanneer  foodanigen  wegh  voltrocken 

ware,  met  wat  een'  toeloop  de  reifende  ende  fpelen  varende 
luyden  uy t  alle  omleggende  Steden  ende  Plaetíen  den  felven  fou- 

den foecken  te  genieten,  ende  hoe  feerfyde  neeringe  van  Her- 
bergen, ende  andere  Huyfen  van  verteeringe,  fouden  verbete- 

ren ;  daer  fy  nu ,  het  zy  van  buy  ten  ofte  van  binnens  Lands ,  naer 
ofte  door  den  Hage  komende,  ten  einde  van  een  gedeelte  harer 
dagh-reife  voor  den  fwaren  ende  moordaerdigen  Scheveninger 
wegh  fchricken ,  ende  oft  heel  te  huys  blijven ,  oft  andere  wegen 
om  rijden. 

Een  ander  gewichtigh  voordeel  komt  hier  in  bedencken  ten 
behoeve  van  den  Hage  felfs ,  namentlick  het  genot  van  den  Toll 
die  by  de  Hooge  Overigheit  op  defen  wegh  foude  te  vergunnen 
ftaen ;  maer  alfoo  ick  korts  naer  defen  oorfake  fal  hebben  om  daer 
af  breeder  te  fpreken ,  wil  het  felve  hier  overilaen. 

Naer  de  Eere  ende  het  Gerief  van  't  werek  volght  het  Ver- Hhh  2  maeck: 
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maeck :  daer  op  en  behoeve  ick  geene  woorden  te  ilijten.  Ick  ge- 
drage  my  tot  de  genegentheden  van  alle  wandelaers ,  foo  te  voet 
als  te  peerde ,  maerinlbnderheit  te  Wagen  ende  te  Koetfe>  ende 
laetehaeroordeelen,  wat  het  zijn  foude,  daer  haer  hedensdaeghs 
de  itraten  vanden  Hage  te  kort  vallen,  ende,  door  het  ftadige 
omrijden,  by  naeft  Menfchenen  Beeften  wervel-fieck  werden, 
lbo  fy  haren  Tour  ala  mode,  gelijck  men  by  Parijs  ende  andere 
groóte  Steden  van  Italien  doet ,  foo  verre  boven  mochten  uytreic- 

ken,  dat  haer  t'elcken  wederom  een'  foete  niewigheit  mochte 
fchijnen,  den  Hage  in  te  keeren,  naer  dat  fy  die  uytftekende 
veranderingh  van  de  Zee-locht  hadden  genoten ,  ende  die  van 
't  binnen-land  des  te  fmakelicker  quamen  te  genieten  ,  alles  op 
haer  ende  harer  peerden  gemack  ,  ende  met  minder  gefchudd 
ende  gedruyfch  dan  oft  fy  de  Haeghfche  ftraten  hadden  leggen 
om  karren,  wekker  fommige  niet  van  de  gemackelickfte  en  wer- 

den bevonden.  Degedurigheit  defer  wandelmge  houdeick  foo 
fcker,  datickgeloovcdcn  Steen-Wegh  dagelicks  fonder  ophou- 

den voü  gegaensendegerijds,  ende  van  verre  als  een  Begraeftè- 
aiiTc acn  te  lien  foude  welen. 

Wacr  mede  vertrouwende  eenighfins  voldaen  te  zijn  het  eerfte 
punt  van  Bedencken  ,  namentlick  de  redenen  ,  waerom  defè 
Stcen-wegh  foude  dienen  te  werden  gemaeckt $  Volght  het  twee- 

de, rakende  de  maniere  ende  middelen  op  ende  door  de  welcke 
liet  felve  werek  foude  mogen  werden  Aengevangen  ;  Uytge- 
wrochc  ende  Onderhouden. 

Belangende  den  Aenvangh ,  fonder  te  ftaen  op  de  plichten  die 
men  in  defen  onwederfprekelicken  fchuldigh  is  den  genen  die 
daer  over  moeten  werden  gekentende  aengelien,  als  namentlick 
deE.Heeren  van  deGraeifelickheitsRekenintie,  mitsgadersde 
E.  Heeren  Dijckgraef  ende  Hooge  Heemraden  van  Delfland, 
foude  naeft  daer  aen  de  meeninge  weien  van  de  Ed.Gr.  Mog.Hee- 
ren  Staten  van  Holland  ende  Weftvrieflandte  bekomen  den  op- 
hevevanfeker  beftendighToll-geld,  daer  in  allerhande  luyden , 
defen  weghgebruyekende,  gehouden fouden zijn,  uytgefondert 
alleen  de  Scheveninghfche  Vifch-luyden ,  endeibodanige  als  met 
haer  ontrent  die  ncering-e  den  fueren  koft  winnen. 

De  lijfte  van  defen  Toll  foude  begroott  werden,  naer  degele- 

^entheit  van  de  onkoften  foo  van't  maken  als  van  'c  onderhouden 

van 
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van  den  wegh  •,  waer  van  dewijl  ick  hier  naer  in  't  breede  te  ípre- 
ken  hebbe  ,  fal  dienaengaende  alhier  geen  wijder  gewagh  ma- 

ken :  leggende  alleen  in  't  voor  by  gaen ,  dat  ick  gcloove ,  bevon- 
den te  lullen  werden,  dat  eenen  leer  gcringen  penningh,  die 

defent  halven  alleen  op  de  Koetfen  van  de  Hage  geftelt,  ende 
naer  mijn  gevoelen,  niet  ongeerne  betaelt  foude  werden,  be- 
nefïensnoch  foo  veelte  trecken  van  de  2888  Huyfen,  die  alhier 

in  den  Hage  op  Brand-gereetfchap  zijn  geftelt ,  wel  ruym  den  In- 
tereft  foude  afwerpen  van  de  penningen  die  tot  dit  werck  fouden 
dienen  te  werden  verfchaft. 

Belangende  dit  verfchaften  ben  ick  van  gevoelen,  dat  lichde 

Overigheit  van  s'  Gravenhage  fulcks  niet  en  behoore  te  laten  ont- 
gaen,  om  redenen  die  genoeghfaem te  begrijpen  zijn,  door  de 
gene  die  eenighfints  vernomen  hebben  ,  hoe  weinigh  lich  de 
Steden  in  Walcheren  ende  elders  de  koften  beklagen ,  die  fy  aen 
Steen-wegen  hebbcfn  gehangen. 

Bevindt  ilch  onaertufichen  de  Treforyc  fulcks  geftelt,  dathaes 
ongelegen  zy  foodanigen  Hoofdfomme  (die  ick  hier  onder  fal 
aen  wij  fen  niet  feer  groot  te  welen}  op  te  leggen ,  foo  is  buy  ten  alle 
twijffel,  wanneer  een  mael  den  Toll  bekent  ende  vaft  geftelt  fal 
welen,  dat  men  de  voornoemde  fomme  fonder  moeyte  uyt  de 
Kaifen  van  byfondere  Ingefetenen  ialkonnen  bekomen,  kon- 
nendeeen  yeder  lichtehck  giftinge  maken  van  de  vruchten ,  die 
hy  uyt  het  onderpand  heeft  te  verwachten ,  ende  in  alle  gevalle 
vele  fchouderen ,  iöomenfeght,  licht  werck  makende. 

Naer  het  vinden  van  de  Geld-middelen  volght  de  Forme  ende 
maniere  op  de  welcke  de  fike  aengeleght  ende  uy  tgewrocht  foude 
dienen  te  werden. 

De  meeninge  foude  zijn,  Eenen  Steen- wegh  van  kantelingen 

Klinckaert  te  maken  van  de  Brugge  van  't  Noordeinde  af  tot  aen 
de  Huyfen  van  Scheveningh ,  ende  van  daer  vervolgens  de  Straet 

van 't  Dorp,  tot  op  het  Plein  voorde  Kcrck,  't  wekk  meteenen, 
ende  uyt  defelve  hand  foude  geftraett  werden. 

Daer  zijn  Meefters  van  gevoelen,  dat  de  Breedte  van  defen 
Stecn-wegh  op  anderhalve  Roede  foude  koenen  beftaen,  ende 
dat  men  tevergeefs,  tot  het  wiflelen  van  de  wagens,  ommeerder 

röymte  wil  verlegen  zijn  ,  dewijle ,  feggen  fy ,  van  de  Steen-ftrate 

nefrens  de  Boonien  van 't. Voorhout  doorgaens  naeuwelicks  de 
Hhh  2  mid- 
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middelfte  \  deelen  werden  gebruyckt.  Ende  foude  fulcks  in  der 
daed  te  korten  van  het  werck  mcrckelick  verlichten. 

Maer,  mijns  bedunckens,  naer  dien  foodanige  aeniienlicke 
wercken,  niet  alleen  haer gebruyck,  maer  oock  haer  ftatelick  ende 
onbekrompen  gebruyck  dienen  te  hebben ,  ende  de  onkoften , 
daer  ick  terftond  af  fpreken  fal  geenfints  Too  fwaer  en  vallen ,  dat 
foo  goeden  Struyve  om  een  Ey  bedorven  foude  behooren  te  wer- 

den j  foude  men  't ,  even  als  in  't  Voorhout,  op  de  volle  twee  Roe- 
den j  ofte  24  voet  Breedte  dienen  te  nemen. 

Om  het  werck  te  verfekeren  foude  defe  Breedte  ten  wederzij- 
den geiloten  werden,  met  een  Scheeps-plancke,  ende  die  met 

Paeltjens  gelijcks  de  Strate  aengefett ,  ende  voorts  aengefand 
naer  den  eifch. 

Hier  werdt  van  Klinckaert  gefproken ,  ende  niet  van  Straet- 

fteen;  eensdeels  om  het  gemack  van  't  gebruyck,  endeten  ande- 
ren om  den  minften  koft,  makende  ons  dedagelickfche  onder- 

vindinge  bekent,  foo  alhier  in  den  Hage,  daer  het  gery  oncn- 
dighis,  als  in  eenige  Dorpen  hier  ontrent,  dat  foodanigen  Stra- 

te feer  beftendigh ,  ende ,  mits  een  weynigh  forghvuldigh  ondcr- 

houds  (^daer  van  mede  fal  gefproken  werden}  een'  lange  menigh- 
te  van  Jaren  kan  beftaen ;  wel  verftaende ,  dat  daer  toe  van  den 
hardften  Klinckaert  werde gebruyckt,  ende  geenfints  van  dien 
anderen  wekeren  flagh ,  die  Plavey  genoemt  werdt. 

Komende  dan  hier  mede  tot  den  overflagh  van  de  Koften ,  be- 
vindeick,  uytdeonderrechtingevan  verfcheiden  Meefters,  hun 
des  grondelick  verftaende  ,  ende  by  my  aendachtelick  uytge- 
hoort,  dat  in  de  Roede  vierkant  gaen  ongevaerliek  22e.0K.linc- 
kaert-fteenen ,  ende  dienvolgens  dat  foodanigen  vierkante  Roe- 

de foude  komen  te  bedragen  1 2  Carolus  Guldens ,  komt  voor 
de  dobbele  Roede  defer  Strate  24  Guldens  ,  fulcks  by  eenen 
van  de  kloeckfte  der  voornoemde  Meefteren,  zedert  overleden, 

op  het  ruymfte,  met  Arbeid,  Steen  en  Hout,  werdegenomen 
op  25  Guldens.  Het  gae  daer  mede  een  weinigh  onder  oft  over> 
hetiiotvandeHooft-Sommefaldoen  fien,  dat  het  onderfcheid 
van  klein  belangh  is,  ende  niet  w  aerdigh  om  daer  op  te  ftaen . 

Nu  is  dan  de  lengde  van  de  Noord-endfche  Brugge  af  tot  aen 
heteerfteHuysvanScheveningh  bymetingevan  den  Land-Me- 
ter  Floris  Jacobfz  Anno  1636  gedaen,  bevonden  800  Roeden: 

Komen- 
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Komende  fulcks  nettover  een  met  het  aftreden  van  fcker  geloof- 
waerdighPcrlbon,  langh overleden,  die  ali  wandelende  op  die 
lenghde gevonden  heeft 4800  fijner  treden  ,  van  de  welcke  mits- 

dien even  6  in  de  Rhijnlandfche  Roeden  zijn  gegaen ,  't  welck  be- 
vonden werdt  de  gemeen  e  ichridt  te  wefen  van  een  man ,  die  fich 

nieten  overfhpt. 
Nemende allboyeder  eenvandefer  Roeden  lenghde,  als  vo- 

ren ,  op  2  f  Caroli  Guldens  ,  komt  de  Strate  in  alles  van  den 
Haegh  tot  aen  Scheveningh  te  bedragen  20000  Caroli  Guldens. 

Van  by  deKerckvan  Scheveningh  tot  het  voornoemde  eerlte 
Huys  toe  iijn  bevonden  noch  1 1  2  Roeden  lenghde.  Om  het 
plein  by  de  Kerck  te  vinden ,  nemeick  die  ten  ruymilen  op  130 
Roeden,  defe  gedaen  by  de  voornoemde  800  komt  920  Roe- 

den ende  tegens  25"  Guldens  de  Roeden  als  boven  ,  voor  alle 
onkoften,  niets  uytgefondert,  de  fommevan  eens  2 3000  Caro- 

li Guldens.  Zijnde,  mijns  bedunckens,  lbo  geringen  geld,  ten 
aenilen  van  foo  loffelicken  werek ,  dat  ick  my  wederom  niet  en 
kan  onthouden  van  waerfchouwen  ,  dat  de  naelatigheit  van  dit 
voornemen  by  alle  naerkomelingen  verachtelick  fal  werden  op- 
genomen. 

Want  om  tot  wat  naerder  aenwijfinge  van  de  Geldmiddelen 
te  komen ,  wie  en  liet  niet  hoe  geringen  Toll  den  Intereft  van  die 
fommelbudekonnen  voldoen?  welverftaende  als  de  felve  by  ma- 

niere van  een  Wegh-geld  geheven  wierde  van  allerhande  luyden , 
de  Strate  te  voet,  tepeerde,  ofte  met  den  wagen  gebruyekende, 

ende  fulcks  door 't  fluyten  alleen  vaneenen  Boom  ofte  twee  na- 
mcntlick  aen  de  Brugge  van  den  Hage  ende  op  de  Heul  van  de 
Beke ,  ten  zy  men  bevonde ,  dat  een  der  felve  genoeghiaem  kon- 
de  wefen. 

Doch  het  werek  aldus  voltrocken  zijnde,  foudeten  derden  op 
het  Onderhoud  gelett  moeten  werden.  Daer  in  wel  ,  volgens 

d'ondervindinge  van  de  Stadt  van  Amfterdam ,  ende  andere  wel 
geregelde  plaetfen ,  weinigh  fwarigheits  is  ,  mits  de  gedurige 
hand  daer  aen  werde  gehouden,  ende  alle  de  minffe  breucken 

geheelt,  eerdefchadegrooter  werde-,  maer  foude ondertuflehen 
de  beltedinge  van  foodanigen  onderhoud  ende  oplicht  uvt  het 
voornoemde  Wes;h-eeld  moeten  bevonden  werden  ,  ende  het 
felve  loo ruy ingenomen,  dat  alles  mildelickende  onbekommert kon  de 
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konde  werden  betracht,  fulckswy  weten  dat  over  de  menighte 
feer  onge  voeligh  foude  vallen . 

Endtlick  dan  ende  ten  laetften  ftaen  my  te  beantwoorden  ende 
uytden  wege  te  leggen  ettelicke  fwarighedcn  die  in  defen  fom- 
tijds  zijn  komen  opgeworpen  te  werden. 

Ten  eeríten  fmijt  men  my  het  Sand  in  d'oogen,  ende  feght 
mendatdeStrate,  geleght  zijnde,  door  het  overftuyven  van  de 
Duynen  gedeckt ,  vruchteloos  lal  werden  gemaeckt. 

Daer  op  antwoorde  ick ,  dat  in  der  daed  2  of  3  fandige  plaetfen 
werden  bevonden ,  daer  men  door  foude  moeten ;  maer  van  het 
fwaertfte  ltuyven  dat  daer  vallen  kan  en  maeck  ick  geen  werck 
met  allen :  Emmers  is  bekent  ende  taítelick ,  hadde  het  gedurigh 
op  die  plaetfen  geftoven ,  dat  de  felve  nu  foo  hoogh  als  huyfen 
fouden  zijn,  daer  men  die  inder  daed  in  lange  Jaren  niet  ver- 
hooght  en  bevindt  te  wefen .  Daer  van  de  reden  openbaer  is :  de- 

wijlenamentlick  dat  d'eene  wind  doet  afftuyven,  wat  d'andere 
daer  op  heeft  gejaeght.  Behalven  dat  foodanigen  oplluy  ven  niet 
anders  als  eens  of  twee  maels  des  jaersby  hooge  Stormen  kan  ge- 

beuren: fulcksdan  gefchiet zijnde,  oft  wederom by  andere  win- 

den van  de  S'traet  geveeght  fal  werden,  of,  des  nood  zijnde, 
door  armer  menfchen  arbeid  daer  af  gehaelt;  waer  vanqualick 
de  pijne  waerd  te  fpreken  is,  aengefien,  alsgeièghtis,  heton- 
gemack  alleen  op  twee  of  dry  fandige  plaetfen  en  kan  gebeuren, 

ende  lichtelick  in  jaer  en  dagh  niet  gebeuren  en  fal.  't  Is  waer, 
binnen  de  Huyfen  van  Scheveningh  is  nu  en  dan  door  hetwar- 
velen  van  de  winden  aldaer  een  hoogh  fand  op  geftoven :  Maer 
ilaet  genoeghfaem  te  vertrou  wen ,  dat  de  Ingefetenen  aldaer  voor 
foo  grooten  gerief  geern  de moeyte fouden  nemen,  van,  yeder 

een  voor  haer  huyskcn ,  fijn'  Strate  klaer  te  houden ;  daer  toe  het 
volck  defer  Landen  van  felfsgenoegh  genegen  is ,  ende  fulcksniet 
zij  nde ,  by  bevel  van  de  Overigheit  daer  toe  foude  kon n en  gehou- 

den werden. 

2.  Sommige  hebben  gevreeft  voor  de  lleilte  van  de  hooge 
Klift ,  ende  dat  de  Wagens  met  gevaer  daer  af  fouden  rollen: 
maer,  dieder  wel  op  lett,  fal  bevinden  ,  dat,  vermits  delengh- 
devan  den  opgangh,  de  lleilte  aldaer  niet  meerderen  is,  als  die 
van  den  Ry-wegh,  op  den  Vijverbergh,  daer  niemand  onge- 
mack  by  en  heeft. 

3.  An- 



deZee-straet.  433 

3.  Andere  fpreken  van  delaeghre  van  de  Pannen  ,  wekker 

fornmigedes  Winters  een  ftuckweeghs onder  water  ftaen:  ende 
het  is  waer  ,  dat  aldaer  eenigc  plaetfen  ibuden  dienen  aengc- 
hoo^ht  te  werden :  maer  de  ruymte  van  Sand  ailom  foo  naer  by- 
derhand  wefende,  is  wel  te  bevroeden ,  dat  fulcks  voor  een  ge- 

ringh  te  wege  kan  werden  gebracht. 
4.  Van  gelijcken  fegg  ick  aengaende  de  kromten  van  den  wcgh, 

om  den  wekken ,  ibo  veel  mogelick  t'ontgaen  ,  eenige  kleine- 
hooghjensuyt  den  wege  genomen  ende  geílecht  fouden  dienen 

te  werden ,  want  fulcks  mede  een'  fake  van  klein  gewicht  is. 
5.  Endtelick  werdt  voorgeworpen,  dat  de  Pachter  van  den 

Toll,  mits  de  menighte  van  openbare  toegangen,  dagelicksuyt- 
geftreken  foude  werden,  ende  met  moeyteaen  het  iijne  konnen 
geraken.  Daertegensen  kan  niet  ontkent  werden,  dat  vele,  in- 
lbnderheit  voetgangers,  op  den  Steen-wegh  ibuden  konnen  ko- 

men, fonderdeilagb-boomenaentedoen :  Maer  dewijle  fulcks 
meeft  niet  als  voetgangers  en  fouden  wefen,  daervan  hetminfte 
Wegh-geld  te  heffen  foude  zijn  >  ftaende  het  voornaemfte  van 
Peerden  en  Wagens  te  wachten ,  en  fchijnt  niet  dat  op  foo  gerin- 

gen iluyckerye  veel  achts  te  ilaen  zy . 
6.  Eene  fwarighcid ,  van  ander  in  fien ,  hebb  ick  my  fel  ven  in- 

dachtigh  te  maken  ;  namentlick  dat  ("  volgens  d'onderrichtinge van  de  voornoemde  Mcefters)  de  groóte  menighte  van  Klinc- 
kaert  in  defen  vereifcht,  loopende  by  giflingh,  all  over  de  veer- 
tigh-maelhondcrtduyfend,  niet  veel  eer  als  in  dry  Jaren  tijdste 
bekomen  foude  zijn.  Daeropick  nieten  hebbe  te  feggen  ,  dan, 
dewijle  fulcks  is,  dat  men  den  tijd  met  geduld  moet  afwachten, 
gedenckende  dat  groóte  Staets  ofte  Stads-wercken  noytten  fpoe- 
dighftcn  uytgevoert  kunnen  werden  ,  ende  in  allen  gevalle  dat 
3  Jaren  verwachts  feer  weinigh  is ,  tegen  den  tijd  van  foo  lange 
jaren  ,  als  dit  werek  ,  verwaerlooft  ,  uytgcftelt  ende  veríiiymc 
is  geworden  :  fulcks  ick  oordeele  ten  grootcn  deck  daer  door  ver- 
oorfaeckt  te  wefen ,  dat  men  nu  en  dan  defe  fake  komende  te  roe- 

ren ende  levendigh  te  maken,  den  Ruytcr,foo  men  fcght,  over  het 
Pecrd  heeft  gcfett,  met  het  opwerpen  van  all  te  hooge  voorfla- 

gen,  als  daer  is  het  graven  van  een'  treffelickc  Vliet  naer  de  Zee 
toe  ,  het  planten  van  wondcrlicke  Rycn  Boomen  neffens  die 
Vlier  j  ende  dicrgelijckecicrlicke  dingen  meer,  die,  van  wegens 

Iü  haer 
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hacrgebruyckendeheerlickheit,  wel  niet  te  laken  en  zijn,  maer 

daer  van  de  koft  den  luft  heeft  verflagen  j  daer  in 't  tegendeel  de 
onkoftelickheit  mijnen  tegenwoordigen  voorflagh  behoort  aen  te 
raden.  Zijnde  in  fomma  aen  all  het  gene  voorfz  is  niet  meer  vaft, 
dan  oft  men  omtrent^  mael  de  twee  Rijftraten  van  het  Voorhout 

te  maken  hadde  ■,  Sulcks  bevonden  zijnde  ibo  Eerlicken  ,  foo 
Vorderlicken ,  lbo  Vermakelicken ,  ende  foo  lichten  werek  te 

wefen  als  in  defen  is  aengewefen ,  laet  ick  alle  verftandige  lief  heb- 
bers van  deferPlaetfe  verbetringe  oordeelen  ,  oft  het  met  reden 

langer  uytgeflelt  behoort  te  werden.  Mijnenthalven,  eens  hebb 

ick mybefcheidentlick willen  ontlaften  van'tgene  ick,  naer  mij- 
ne befte  wetenfehapp ,  geoordeelt  hebbe  defer  fake  mede  ende  te- 

gen te  loopen  ,  ende  dit  aldus  den  Achtbaren  Magiftraet  van 

's  Graven-hage  gedienftelick  in  handen  willen  ftellen  ,  om  oft 
fy  't  heden  ofte  morgen  hare  aendacht  waerdigh  mochten  vin- 

den >  ten  minften,  om  tot  een  geringh  bewijsre  itrecken  van  de 
oprechte  genegentheit,  die  ick  foo  hare  E.  als  de  plaetfe  van 
haer  bewind  ,  mijne  hoogh-ge-eerde  Geboortftede  ,  toedrage. 

God  zegene  d'een  en  d'andere  met  allen  voorfpoed. 

Brief 
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Brief  van  den  Heer  van  Zuylichem, 
AendenHeere 

De  Veer  Baillieuvan'sGravenhage. M  y  n    Heer; 

ICk  verneme  met  genoegen ,  dat  men  aldacr  in  ernft  begint  te fyreken  van 

eenen  Steen-Wegh  uyt  den  Hage ,  niet  alken  tot  RijsTvijck ,  macr  oock  tot 

Scheveningh ,  dien  ick  altoos  voor  den  noodighjlen ,  dienjlighftcn  ende  licht  - 

Jlen  hebb  geoor deelt.  Derhalven  ick  all  voor  ettelicke  Jaren  mijn  Tvcrck 
daer  van  gemacckt  hebbe ,  om  ten  allernait^vjlen  te  onderfoecken  in  ff  at 
manieren ,  met  Tv  at  ko/len ,  ende  infon  derhei  t ,  met  Tv  at  voordeel  dat  Werck 

(oude  konnenuytgevoer  teerden :  Ende  heb  ick  alles  doen  ter  tijdfoopuncluc- 
lick  by  een  gejlelt ,  ende  daer  by  gevoeght  foodanige  fohitien  op  degemeene 
objecTien die ick doorgaens  daertegenshadde  hooren  voorwerpen,  dat my 

Lny 'den  van  conditie ,  van  middelen,  ende van  geen plecht  oordeel,  de  eet  e 
deden-van  mijne  redenen  foo  veelplaets  te  geven ,  datfyfich  geTvilligh  aen- 
bodenem  hacr  part  te  dragen  in  het  geringe  Capitael  daer  toe  vereifcht. 

Daer  tegen  fagh  ick  mijnengoeden  y  ver  eenige  Heer  en  doemaelonfe  Magi- 
Jrrature  bekleedende ,  Jöo  Tveinigh  ter  herten  gaen ,  dat  ick  mijn  Difcours , 
tekeniiïgen  end?  jupputatien  te  rugge  hiel  ende  op  floot ,  om  o  ft  men  eens  naer 

dejen  betere  finnen  mcgbte  bekomen,  ende  y  mant  mijne  Traer  de  Ceboort- 
plaets  f  co  lief  krijgen ,  dat  hy  de  hond  Tvil.de  bieden  om  haer  zefjem  die  eer  e , 
dat  vermaeck ,  ende  dat  profijt  te  helpen  toe  brengen.  2^j(  hetjehijnt  dat 

de  gedachten  daer  henen  TviUrn ,  is  my  leedfao  verre  van  de  h  a-ad  te  Tvcfen , 
dat  ick  mijn  geringe  talent  daer  toe  in  per  joon  niet  en  vermagh  by  te  bren- 

gen :  Infonderheit ,  deftijl  my  gefchreven  Tverdt  dat  U  E.  (miffchien  met 

iennifjèvan  de  Heeren  van  de  OMagiflraei)  tot  mjnent  heeft  doen  verne- 
men naer  het  gene  by  my  in  die  materie  op  het  Papier  ü  gebracht. 

ick  en  doe  in  mïjri  abjentie  nietgeeme  roeren  onder  de  Papieren  daer  het 

bcTvaert  light :  maer  niettemin,  ftende  noch  geene  apparentie  om  met  vol- 

komen depefche  van  dít  Hof -mijne  aenbevoien  Commijfte  joojpoedjgh  te  kan- 
nen voltr  erken ,  als  men ,  ten  dien  regarde ,  moge  lick ,  nevens  my ,  Tv  el 

jonde  Trczfchcn:  Sao  hebb  ick  om  geene  infichten  k-onnennaerlatighTvejèn 
van  mijne  jchuldiqe  gene  genthek  in  defeoccajie  bekent  te  maken ,  ende  naer 

mijn  vermogen  te  betrachten.  Hebb  dienvolgens  mijnen  Srne  va?i  Zeelhem 

gela/l  het  Cabine t  te  doen  op  /leken ,  daer  gemelde  Papieren  geTiijfslick  te 

vinden  zijn,  volgens  deacnKijfi;?ge die  ickhc?n  dien-aengaende  doe,  met 
Iii  2  erdre 
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orare  van  de  felve  door  UE.fio  de  E.  CMog.  Heer  en  van  de  Kamer  van  de 

Rekeningh ,  als  de  ̂ Achtbare  Heer  en  Regeerders  van  'S  Gravenhagc  ter 
handteftellen ,  in  gevalle  menperfiftere  in  debegeerte  van  dejelve  te door y 

fien.  V 'E.vertrouT»  lek  dat  de  moeyt e  fal gelieven  te  nemen  van  haerE. 
reffective  een  dubbelt  daer  van  te  prefinieren ,  met  verfekeringe  van  mijne 
ootmoedige  ende  getrouwe  affectie ,  tot  haren  dienfi ,  geloovende  injgelijcks 
dat  ick  van  herten  ben ,  &c. 

Tot  Parijs  den  n  May  166$ 

Brief  van  den  Heere  Baillieu  van  's  Gravenhaee  , 
Aen den Hëere van   Zuylichem* 

M    Y    N       H    E    E    Rj 

'Tf\EHeerenvan  de  Rekeninge  der  Domeinen  van  Hollandt  ter  handt  ge* 
■f-^  fielt  zijnde  de  Reqiiejle  aen  de  Staten  defer  Provincie  voor  de  tweede 
maelgeprefenteert  om  Ocïroy ,  tot  het  maken  van  een  Straet-Wegh  tuffchen 
den  Haegh  ende  Scheveningh ,  op  de  naem  van  den  Penninghmeefter  Soetens 
omme  daer  op  teadviferen,  hebben,  alvoorens  het  felve  te  doen  de  fake  in 

deliberatie  gcleght  met  ecnige  Heer  en  uyt  de  CAiagiflraet  van  's  Gravenha- 
ge ,  ende  deTvijle  op  de  gehouden  conferentie  by  d'Heer  Rentmeefler  2{jeuTv- 
poort gefeidt  kierde ,  dat  UE.  een  pertinent  concept ;  noopende  het  voorla 
Werck  hadde  op  V  Papier  ge  ft  elt ,  gebruyekte  ick  de  vryigheit  van  den  Heere 
van  Zeelhem  daer  over  te  begroeten ,  de  Tvelcke  my  voor  eenige  dagen  heeft 
doen  behandigen  UE.  CMiffive  ende  oock  de  Schriften  by  UE.  ingeftelt.  lek 
hebbe  die  aenftondts  aen  beide  gedachte  Collegien  gecommuniceert  >  de  Tvelc-? 
ke  bevindende  dat  de  voorfh  flutken  dapper  ter  fake  Tvaeren  dienende  ftoee 

dubbelden  daer  van  genomen  hebben,  d  Origínale  hebbe  aen  U  E.  Soon  "toe- 
der  doen  behandigen :  indeaenftaende  Maendjal  het  advis  terVergade* 

ringe  van  de  He  er  en  Staten  inge  dient  "toerden ,  tTtijjfelmet  aen  eenen  goeden 
voort^anck  van  het  felve  Tverck.  Ondertuffchen  hebbe  niet  konnen  naerla* 
ten  U  E.  te  bedancken  voor  de  gedane  communicatie  ende  den  oprechten 
y  ver  die  ick  in  UE.fehrifven.be/peurt  hebbe,  omme  foo  een  goed fperek  ten 
dienjle  van  het  gemeen  te  vorderen  ,  de gelegentheit  fich  offer  er  ende  om 
U E.ifederomme  ergens  in.  te  konnen  dienen  j  fal  altoos  bethoonen  dat  Ick 
ynetterdaetben,  &c. 

In  's  Gravenhage  den  14  May  1 66$. 

Einde  des  fevenden  Boecks. 
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ACHTSTE     BOECBC. 

M  E  N  G  E  L  I  N  G  H. 
Aen 

MYNE     VRIENDEN 
In 

ZEELAND. 
f 

MET     VAN     ALS. ■ 

ACHTEGAELEN,  hel- 
le keelen , 

Stercke  Luyten  ,    fnelle 
Veelen , 

Die  de  mijn' ,  van  fchimmel  klam , 
Van  verwefen  tot  de  vlam , 
Van  verlieten  in  de  motten , 

Van  vergeten  in  't  verrotten Hebt  verheven  en  verftelt , 

Dats'er  noch  af  wordt  gemeldt 

(Al  mis  ftaet  my  't  eigen  ftuyten) 
Onder  middelbare  Luyten , 
Luyten  die  men  geerne  terght. 
En  het  niewe  Liedgien  verght. 

Vrienden,  diemy  t'uwen luyfter 
Uyt  het  onbenijdde  duyfter 
Hebt  s;eto2;en  daer  ick  ftae 

t' Aller  tongen  ongenae  •, 
Daer  ick ,  verre  buy  ten  't  grijpen 
Van 't  moedwillige  begrijpen , 
Van  mijns  meerders  quaps  verwijt, 
Van  mijns  minders quellick  ípíjtr > 

Beide  't  Koftelicke  mallen , 
En  'tVoorhoutfche  wandel-kallen, 

Metdewaerheit,  die  ick  daer 

Heb  geflingert  by  den  haer , 

Binnens  lips  kon  overmomm'len, 

Sonder  my  te  laten  tromm'len 
Byder  Straet,  aenKerck  en  Poort  3 

Als  een' niewe  wan-geboort : 
Vrinden ,  evenwel  noch  Vrinden , 

Die  my  maer  te  wel  beiinden , 

Doe  hetfmooren  van  mijn' geeft 
Vrienden  gonfte  waer' geweeft> 
Noch  aen  vaerd  ick 't  wei-genegen 
Overvriendelick  bewegen 

Van  't  recht  ronde  Zeewfch  gemoed) 
By  de  meeningh  acht  ick  't  goed , 
En  de  gunft-gemeendefchade 

Voor  genadig' ongenade, En  de  weldacd  Tonder  daed 

Om  't  wel  willen  nemmer  quaed. 
Voor  die  daed  en  beter  willen , 

Daer  ghy  mijn'  misvallen  grillen 
Mé  gevroevrouwt ,  mé  geluert 
Door  de  Wereld  hebt  geiluert , 
Ken  ick  fchuld  van  lange Jaeren , 
Zedert  ick  de  Noorder  bacren Uyt 
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Uy  t  den  Weden  overfagh , 
En  verbonden  ballingh  lagh , 
Daer  my  verr  verfcheiden  kommer 
Van  der  Mufen  louwe  lommer 
Had  vermoddert  in  den  poel 

Van  'c  befmodderd  Hoofs  gewoel. 
Voor  die  fchuld ,  foo  heer  om  koelen 

Dat  mijn  hert  fenghtaen 't  gevoelen, 
Vind  ick  na  den  langen  dagh 
Van  uw  minnelick  verdragh 

Onder  mijn'  verdufte  fchatten 
Geen'  betalingh ,  of  de  Ratten 
Klagen  voor  haer'  jongeren 
Over  nood  van  hongeren , 
En  vervolgen  my  voor  dief 
Van  haer  eigen  tand-gericf. 
'k  Gaefe  niettemin  ontrieven , 
En  haer  avond-mael  ontbrieven , 

En  ontlnten  haer'  on  bijt: 
Siet  de  broeken  gaen  fy  quijt 
Die  ick  uwe  gunft  moet  vergen 
In  de  fchaduwen  te  bergen 
Daer  de  reil  van  eener  leeft 

Wel  ter  fchaduw  heeft  geweeft. 

Vindt ghy  dan  deregel-tippen 
Hier  uw' ademen  t'ontllippen , 

Daer  te  ftuy  ten ,  eer  ghy  docht 

Dat  de  voet-maet  waer'  volbrocht  j 
Vindt  ghy  onderbleven  Rij  men , 
Dier  men  fes  aen  feven  lijmen 
En  voor  een  doen  geilen  fou  w , 
Die  ten  nau  wften  tellen  wouw , 

Vrijdt  mijn'  Penne  van  't  verwijten, 
En  verhaelt  het  op  het  bijten 

Van  mijn'  gaften ,  die  voortaen 
Na  den  vaften-avond  gaen. 

Maer  fal  oock  mijn  ípá  betalen : 

Sijn'  vergevingh  by  u  halen? 
Ja  het ,  mijn  vertrouwen  leit 
Op  de  Zeewfche  foetigheit. 
Schoon  men  wille  my  verraden 
En  met  woecker-loon  beladen , 
'k  Staeden  vreckften  maenerfchoon, 

'k  Segh  hem ,  Hier  is  woecker-loon  > 
Emmers,  Vrienden,  all'deDuyten 
Die  mijn'  rekeningh  hier  fluy ten 
Zijn  all'  Duyten  uyt  de  Munt 
Die  ghy  't  gelden  hebt  gegunt ; 
Maer  die  eerile  itempels  draegen 
Mecft  maer  tweederhande  flaegen , 
Soo  wat  vroeds,  en  foo  wat  Mals ; 
Hier  is  beid,  en  noch  Van   al.s. 

AEN 



Mengeling  H.  441 

i^ien  de    Joffrouwen 

ANNA    ende    TESSELSCHADE 
VISSCHERS; 

(JMitsgaders    den      H   e    e    r    e 

P.       C.       HOOFT, 
DROST    VAN     MUYDEN. 

VAnover'tNoorder-nau,  daerRoomen,  buy  ten  ilinger  > 
't  Vervloeckende  gedreigh  van  fijn'  verachten  vinger 

Voor  doove  deuren  fendt ,  daer  aen  den  heil'gen  diss 
Onoverlichaemt  Brood  der  zielen  voedfel  is, 

Befoeckt  u  defe  Groet  5  vereert  haer  met  den  opilagh , 
Van  een  goedwilligh  oogh ;  al  waert  dat  Roemer  op  fagh , 
Getrouwer  vrienden  hand  en  reickten  hy  u  niet , 

Dan  daer  ghy  in  dit  witt  hetpennen-fpoor  af  fiet. 
Is  u  den  inckt ontkent,  vertwijffeltudeSchryver? 

't  Is  Huygens  die  't  gefwell  van  langh-verfpaerden  y  ver 
Komt  periTen  daer  hy  gift  van  uw  gedachteniss 
Of  weinigh  overfchots  of  geen  gedacht  en  is  > 

Die  Huygens ,  die  't  geluck  van  mé-genoot  in  jaeren , Groot ,  Heins  en  Cats  te  fien  niet  all  en  all  derft  paeren 
Met  uwer  vriendfchaps  gurrft  >  Die  Huygens,  die  de  print 

Van  uw'  dry-waerdigheit  af  wefende  bemint, 
Af  wefend'  by  fich  draeght,  af  wefende  doet  vieren 
Door  all  dat  na  de  dood  lbeckt  leven  in  Laurieren ; 

Die  Huygens ,  die  den  Topp  van  't  konftigh  hoeven-vocht 
Soo  menigh-mael  befucht ,  foo  felden  heeft  beibcht , 

Soo  menigh-mael  den  boord  van  uw'  verheven  pluy  men 
Verflagen  aen-gefien  het  wokken-water  fchuy men , 

En  mogelick  het  vyer  ontkenen  van  een'  Sterr Uvt  aller  veeren  reick ,  uy  t  aller  oogen  fperr , 

Terwijl  hy,  worm-gelijck,  met  fijn  gewicht  verlegen, 
Neerlaftigh,  wieckeloos,  de  diepe  flobber-itegen 

Van  's  werelds  ilijck  door-kroop ,  en  by  uw  vlijtigh  hoogh 
Niet  wift  te  naerderen  als  met  een  fpijtigh  oogh. 

Kkk  Heeft 
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Heeft  noch  vergeten  heit  in  geene  van  uw'  borften 
Het  vriendelicke  murw  foo  dick-diep  doen  verkorften , 
Of 't  vragen  naeruw  Vriends,  Hoe,  Wat,  Waer  en  Wanneer 
Verftreckt  u  noch  een  vreughd  -y  hy  leeft,  en  vry  noch  meer , 
Hy  voert  een  rappe  Ziel ,  een'  onverlemde  Reden 
In  't  onverroeft  gefpan  van  lemteloofe  leden. 
Befitt  fijn' volle jeughd,  enmiddenin'tgedrangh 
Van  jeughds  verdorventheit,  en  midden  in  'tgefangh 
Van  menighmaelen  meer  betreckende  Mallooten, 

Dan  daer  de  Grieckfche  Voss  in  't  oor  van  fijn'  Pilooten 
Het  ftopfel  voor  bedocht ,  en  fel  ver  in  een'  baft 
Sijn  wanckel-willigheitded'fteunen  op  fijn'  maft, 
Doet  ftadigh  dat  hy  doet ,  ltreeft  ftadigh  door  het  ftooten 
Van  Ebb' en  Vloeds  ontmoet,  en,  als  de  minder  Booten 
Gekabelt  aen  den  rugh  van  die  haer  vorens  gaen , 
Beflaet,  alsmégefleept,  een  eerlick  achter-aen 
Aen  's  Vader-lands  Pij  nas ,  dat  aen  de  Teemfche  ftranden 
Dry  en  twee  reifen  nu  denMaen-ringh  fien  ontranden 
Vijf  mael  fien  vullen  heeft,  en  onverduldigh  wacht 

Op 't  eindelicken  wel  ontladen  van  fijn'  vracht. 
O  's  Gravefander-fpits ,  ó  Brielfche  boet  en  baecken , 

Wat  foeter  Mo\s  kind  fal  fijn'  beleefde  kaecken 
Ontfwellen  op  dit  zeil ,  en  in  uw  Mafe-mond 
Doen  kiefen  op  de  ree  den  ouden  ancker-grond  ? 
O  Scheveninger  Duyn  ,  ó  Haeghicheboter-weyen , 

O  Foor  en  achter- hout,  mijnMyrt,  mijn'  Lau wer-meyen  9 
Wanneer  fal  Huygens  weer ,  ontballaft  van  't  gewicht 
Van  Hoofs  bekommeringh ,  in  uw  gewenfcht  geficht 
Sijn  forgeloos  gemoed  doen  baden  in  gepeinfen 
Daer  van  wraeck ,  van  bedrogh ,  van  dubbelfin ,  van  veinfen 
De  fmett  niet  aen  en  kleeft,  maervré,  maer  eer baerheit, 

Maer jock,  maer  Gulden-eews  herboren  ilechtigheit  ? 

Wanneer  fal  wederom 't  gerommel  van  fijn'  Snaeren , 
Verdommelt  met  lijn'  keel ,  tot  over  Haerlems  baeren , 
Totover'tprachtigh  Veen,  tor  voor  de  blauwe  poort 
VanHoliandtsZuyder-diep,  teMuyden,  zijngehoort? 
Te  Muyden  daer  hy  weet  de  meeren  min  der  boden , 
Het  fchuy mende gevolgh  van  Wind- en  Water-goden 

Soo 
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Soo  menighmael  om  her  te  luy fter  zijn  geweeft , 
Om  Floris  droeve  fpoock  en  Velfens  wrevel-geeft , 
Op  Amftel  lands  thooneel  gevoordert  en  befchreven 
Door  Hoofts  geleerde  kracht  van  niews  te  fien  herleven , 
Van  niews  betrapt  te  fien,  beticht,  beloont,  gedacht, 

Den  eenen  in  lijn  Kuyp ,  den  and'ren  in  fijn' gracht  5 
Te  Muyden  daer  de  Geeft  van  Hoofts  gefogen  lefièn 

Gevatt  wordten gegaert in  fuyv're  Rocmer-ñefíbn  , 
En  tirina,  toebetrouwt ,  die  't  geeftelicke  natt , 
Vermaeghdt ,  verlieffelickt  de  Wereld  over  fpatt } 
Te  Muyden,  foet  vernacht,  daer,  opdedickedijeken 

Die  Goyland  borge  ftaen  voor 't  wijeken  en  befwijeken , 
De  jonger  Pïjjcher-meyd  het  drijvende  gedruys 
Van  menigh  Amfteldamfch  van  huys  gefonden  huys 
Befegentenbewenfcht,  en,  Vaertwel,  vlugge  rompen, 
Vaert ,  feght ,  gevaereloos ,  van  kerven  en  van  pompen 
Houd'  u  den  hemel  vry ,  en  mergen  of  van  daegh 
Van  't  fchadelick  gevall  daer  ick  den  naem  af  draegh. 

Dry  zielen,  drymaeldry,  ennochdrydrymaelwaerdigh, 

Die  't  wijs  en  't  aengenaem ,  die  't  letter-rijck  en  't  aerdigh 
Te  trouwen  hebt  gebracht ,  en  felver  handt-gemeen 

U  dryen  hebt  verwant  met  all'  en  yeder  een  > 
Dit  's  d'opgehoopte  iöm  van  uws  Vriends  t'achterheden 
Boogh  uw  medoogen  oyt  voor  ongeveinfde  reden , 

Buyght,  ibete  willen,  buyght,  rept  uw' rotz-roerens  kracht, 
Uw'  fteenen-flepens  konft,  uw' Orpheus-lijcke  macht ■, 
Hy  kneedde  't  herde  hert  van  d'emmer-onbewogen 
Befitters  van  de  ziel ,  en  't  onder-aerds  vermogen 
Vermoght  geen'  weigeringh  op  't  fmeken  van  fijn'  Snaer , 
Wat  kan  u  hinderen  de  minder  Goden-fchaer 

Van  't  hoog'  en  middel-huys  naer  uwen  toon  te  draeyen , 
Die  't  Winden  wind-aes  dwinght,  mijn  zeil  te  doen  bewaeyen 
Met  een  Weft  achter  in ;  die  't  Water-werck  beleidt 
En  all  dat  boven  drijft,  en  all  dat  onder  lek, 

Mijn'  kielen  gae  te  flaen ,  mijn'  ancker-tand  te  hechten , 
Mijn  roer  te  redderen,  mijn'baren-baenteflechten, 
Geen'  onverfiene  golv,  geen  onvertrouwigh  ilijck 
Te  rollen  daer  ick  vlot ,  te  fchuylen  daer  ick  ftrijck  j 

Kkk-z  Die 
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Die  't  Wapen-huys  beitiert,  mijn'  vlaggen  re  verfchoonen ,. 
Mijn  laken  en  mijn  touw ,  Ooftende  niet  te  kroonen 
Noch  met  mijns  pax  gewin ,  noch  met  mijns  levens  buyt , 

En  all  om  't  loet  gewelt  van  uw  geleer  tgeluydt  ? 
Wat  kan  u  hinderen  't  vreedfamige  begeeren 
Des  Britfchen  Onder-Gods ,  tot  Hollands  baet  te  keeren , 
Tot  Hollands  vrienden  vré ,  tot  Hollands  haeters  trots  ? 
Oh!  murruwtonsdititacl,  oh!  roert  ons  defe  rots: 

De  Grieckfche  hoeren-foon ,  die  fingende  den  fteen  dwongh, 
En 't  vrolicke  gebouw  van  Thebss  muer  aen  een  fongh, 
Sal  eeuwelick  den  lof  verdienen  van  fijn  lied , 

Maer  boven  den  Laurier  van  uw'  verdienilen  niet. 
Vyt  Londen.  cId  \o  c  XXII. 

Gedwongen  onfchuld. 

MYNEN     VYAND     VREDE. 

Die  t'uwen  ondienft  noch  fijn'  tonge  noy t  en  repte , 
Die  met  gedachten  u  noch  d'uwe  noy  t  belepte, 

Die  u  voor  on  bekent  tot  noch  toe  aengefehouwt 
En  daerom  alle  deughd  onwetens  heeft  betrouwtj 
Die  fich  noyt  toe  en  fchreef  den  roem  van  uwe  kenniss, 

Veel  min  de  vreefe  van  uw'  onverdiende  fchenniss, 
Groet  u  met  defcn  int ;  die  dtckerloopen  ibuw 

Hadd'  hy  de  traenen  niet  te  hulpe  van  den  rouw 
Die  uw'  miigunftigheit  uyt  mijn'  onnoofel'oogen 
Met  golpen  heeft  geperft ,  met  bobbelen  geibgen. 

Vriend  ("foo  u  defe  naem  het  herte  niet  en  breeckt} 
Waer  bouwt  ghy  't  feggen  op  daer  foo  veel  gals  in  fteeckt  3 
Waer  op  de  lafteringh ,  die  ghy  mij  n'  groene  dagen 
Gelijck  een  Somer-vyer  getracht  hebt  op  te  jaegen  ? 
Heeft  u  des  Werelds gunfi:  op  harer  eeren  fteil 

Soo  f ichten  iloel  geftelt ,  foo  verre  boven 't  peil 
Van  mijn'  on  waerdigheit  3  en  kont  ghy  noch  de  ftraelcn 
Van  uw  verheven  fpijt  opmijne  hutt  doen  daelen  ? 
En  gaet  het  u  noch  aen  hoe  nu  mijn  voet  het  pad , 
Het  laege  pad  betreedt  dat  ghy  wel  eer  betradt,  5 

En 
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En  trcckt  ghy  noch  ter  hert  wat  in  mijn'  armoed  omgaet 
Die  na  den  geldfack  hinckt  en  na  de  weelde  krom  gaet  ? 

Die  ick  foo  weinigh  gund'  (ick gun  het  niemand  niet). 
Die  wild'  ick  van  mijn  oogh  het  uy  terlick  geniet 

Soo  wel  als  van  mijn'  hert  het  innerlick  befnijden , 
Mijn'  kenniss  en  mijn'  gunil  gelijckelick benijden. 

Maer  feggens  fiecke  fucht  vervoert  u  buy  ten  't  pad 
Van  redens  middelmaet.  Of  hebt  ghy  mis-gevatt , 

En  anderen  haer  fchorft  mijn' lenden  overfpogen  ? 
O ,  emmers  't  hooge  hert  wordt  my  of  opgelogen ,  Jth„t  t  „,,, 
Of  onvoorfichtelick  mifmeenens  toegedacht :  &'"'""  «.- 

Mijn  eigen  onverdienit  en  macnteloole  macht  fwtbü  ««/,- 

Befchuldight  mijn  gemoed  van  al  te  laegen  waerde  
"*''  u' nu 

Om  hooger  op  te  fien  dan  't  water- vlack  der  aerde,- 
Om  yemand  imadelick  te  hoonen  onder  my , 
Die  velen  achterloop,  en  weinige  voor  by.: 

Maer  druyven  overdaed ,  en,  die  malkander  volgen-, 
Spel,  twiften,  en  gevecht,  naerdatmenvollgefwolgen 
Tongh ,  voet  en  vingeren  beroerende  nae  giss , 
Het  halve  herfifen-huys  geen  meefter  meer  en  is , 
En  heb  ick  noy t  gevolght :  de  vuyle  Vrouwen  kenniss 
Die  velen  defer  eew  een  onverfuft  gewen  is, 

Een  kondigh  tijd-verdrijf,  een'  openbare vreughd  > 
Heb  ickafgrijfelick  in  't  heetfte  van  mijn' Jeughd 
Gevloden  en  verdoemt  -,  en  altijd  ruyme  wegen 

Geprefen  voor  'tgeiïuyp  van  achterweeghfche  ftegen , 
En  altijd  overend  getreden  voor  het  oogh 
Der  deughdelicken  hier,  des  Heeren  van  om  hoogh. 

Dus  by  die  heil' ge  hand  van  midden  uy  t  het  perflen 
Des  Werelds  drangh  geruckt ,  en  ftond  my  't  fpijtigh  kneriTea 
Van  menig'  nijders  tand  niet  lichtelick  t'ontgaen : 
De  boofe  meeilendeel  en  die  haer'  wegen  gaen Verdoemen  alle  die  haer  toomeloofe  wetten 

In  't  averechtfche  blad  van  's  levens-eere  fetten ; 

't  Is  quaed  het  quaed  te  doen ,  en  prijfen  die  het  fchouwt ,  -, 
Gods  huys  t'ontimmeren ,  en  eeren  die  het  bouwt. 
Dit  heeft  my  vyanden  berockent  daer  ick  vrinden 
Tc  hulpe  heb  gehaeckt ,  te  loon  gehoopt  te  vinden , 

Kkk  3.  Hier 
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Hier  heb  ick  menighmaerc  verwijten  om  gehoort 
Van  trots,  van  eigenfin,  en  men  ighfpitfcher  woord. 

Dan  datu  evenwel,  dien  rij pigheit  van  jaeren 
Geftijft  heeft  en  ge^iert  met  reden  en  ervaeren , 

Dat  u  de  blinde  irroom  ter  dwalingh  hebb'  vervoert , 
En  valt  my  niet  in  't  hert :  Daer  wordt  wat  meer  geroert 
Dat  my  van  hovaerdy  tot  uwentdoet  betichten : 

't  Schijnt  of  ick  onverhoeds  op  't  lefte  Sonne-lichten , 
Op  't  grauwen  van  den  dagh  uw'  deftigheit  ontmoett 
Of  niet ,  of  wat  te  laet  dekruynevan  mijn'  hoed 
Ter  aerden  heb  gefwiert,  en ,  buyten  alle  reden , 
Gedeckt  en  fprakeloos  voorby  u  heen  getreden : 

Och ,  vriend ,  hoe  paft  ghy  dit  op  't  andere  verwijt 
Van  mijn  gelafen  oogh,  daerghy  foo  bits  in  bijtt, 

Daer  med'  ick  yeder  eens  geheimen ,  naer  uw  fchampen , 
Sijngaen,  fijn  doen,  fijn' mond,  fijn' letfelen  ,  fijn' rampen 
Door  heen  te  booren  tracht,  veel  minder  dan  't  behoort 
Te  vreden  met  het  geen  een  yeder  fiet  en  hoort  ? 

Oh !  die  my  hier  beklapt ,  leent  liever  uw  medoogen 
En  broederlick  beklagh :  twee  groóte  flickeroogen , 
Die  in  mijn  aengeficht  te  wachte  ftaen  geplant , 

Voldoen  haer'  plichten  niet :  een  ingefoncken  fand 
Bekommert  my  deftraeldie  't  uyterlicke  blincken, 
Der  dingen  van  hun  ruckt ,  en  met  een  fchielick  wincken 
Den  Sinnen  thuys  beftelt ,  foo  dat  ick  of  van  bijds 

't  Geficht  beklemmen  moet ,  of  in  een'  wijle  tijds. 
K  an  yemands  reden  nu  gerechtelick  begrijfen 

Soo  ick  fom  wijl  een'  vriend  gebreke  te  bewijfen 
't  Geen  ick  kern  ichuldigh  ben ,  foo  ick  fomwijlen  oock 
Meteen'  geleende  hulp  ftrael  door  den  dicken  roock 
Die  my  allom  ontmoet,  en  ,  om  den  haet  te  fchouwen , 

Mijn  oogh  verbonden  heb  mijn'  handen  te  betrouwen  ? 
Van  lefens  gulfigheiten  menigh  middernacht 

In  't  Boeck  en  uyt  het  bedd  hardneckigh  toegebracht , 
Van  menig'  fmallen  ftipp ,  van  dufend  fmalle  ftreken 
Getogen  en  befternt ,  beërv'  ick  des'  gebreken , 
En  draeghfe  met  geduld ,  dewijl  ick  feker  ben 

'c  Is  Godes  geeifelingh ,  die  ick  my  waerdigh  ken. 

Hy 
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Hy  heeft  m ij noogh verlicht,  Hy  fal'tmy  nietbedecken 
Kan  't  eenighiins  ter  eer  van  Sij  ne  grootheit  ftrecken : 
WordtHy  mijn  langer  fien  of  oock  mijn  leven  moe, 
Wat  wil  ick  worftelen  ?  SijnSchepfel  hoort  Hem  toe. 

Maer  ó  ghy ,  wie  ghy  zijt ,  foo  moet  ghy  noy t  gevoelen  ¿«iA^m 

Hoe  hard  de  flagen  zijn  in  'tallerteerft  gevoelen ,  ÍSfJíi. 
Befpott  geen'  kreupelen ,  foo  emmermeer  fijn  voet 
Hier  ko  mt  te  ftruyckelen  of  daer  een'  mis-tré  doet : 
Benijdt  hem  noch  veel  min  't  ellendige  befteig'ren  a-4  mi», 
Van  een' gedwongen'  kriek  daer  hem  fijn'  beenen  weigren  >  JïSfcjXi 
't  Zijn  Gods  hertellingen,  enfulckefpott'ermet,  «'« 
Hem  wacht  de  felve  plaegh  of  arger  in  fijn  bedd.  /¿««JL^. 

Noch  fchiet  ghy  feller  fchicht ;  en  wilt  my  heeten  vreefen  SÜff* ? 
Noy  t  Vaderlands  bewind  te  lullen  deeligh  wefen ,  wft.  8. 
Noyt  op  den  eeren  trapp  verhooght  te  fullen  ftaen 

Daer  mijn'  hooghertigheitfehijnt  heen  te  willen  gaen : 
Des  ben  ick  met  u,  eens,  wanneer  ghy  alle  menfehen 

Aen  u  verbonden  hadt  tot  eenen  will  en  wenfehen : 

Maer,  lieve,  leeft  geruft,  noch  mogelick in  langh 

Siet  ghy  mijn'  fchouders  niet  in  Staeten-volgers  drangh  j 
Ick  kenfe  veel  te  teer,  en  't  kopftuck  dat  fy  draegen 
Te  groen,  te  licht,  tehollomLand-forghoptewaegen. 
Hebb'  ick  de  flechtegift  van  mijn'  genegentheit , 
Mijn  Vaderland  nu  eens ,  nu  drymael  voorgeleit , 

't  Is  buy ten  's  huys  geweeft ,  en  onder  \  wijs  beleiden 
Van  fulcken  als  ick  wenfeh  noyt  van  te  mogen  fcheiden : 

Die  hebben  met  geduld  mijn'  rouwe  trouw  om  helft, 
Mijn'  fwacke  groen  igheit  gebogen  als  een  Elft, 
En  op  de  baen  geftelt  daer  van  ick ,  met  het  roeren , 
Gelijck  de  Sneeuwen  kluy  t  ervaringhs  fchatt  vervoeren 
En  Werelds  wetenfehap  in  Holland  brengen  moght. 
Heb  icker  in  uw  oogh  foo  weinigh  afgebrocht , 
Alsu  foo  hopeloos  van  my  kan  heeten  hopen ; 

Bruyckt  lijdfaemheit  en  wacht  •,  mijn  langh  en  langer  loopen 
Belooft  noch  beteringh :  Dat  een  menfeh  hier  befpringht 
Bekruy  pt  een  ander  daer :  De  hand  die  alles  dwinght 

Vertiert  verfcheidelick  haer'  afgefonden'  giften  -, 
Giecs' hier  met  tobben  uyt,  verihiyftfedaer  metfiften: 

Wacf 
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Waer'  d'eenes  onverftand  den  anderen  een' pijn , 
Geen'  armer  Schepfelen  dan  die  minft  beeften  zijn. 

Soo  doch  in  'c  lange  left  m ij  n'  opgeploeghde  jaeren 
Noch  pluckens  waerde  vrucht ,  noch  bloeiïèm-bloem  en  baercn , 
Noch  lal  ick  eene  deughd  betrachten  aller  macht , 

Noyt  meer  mijn'  zenuwen  te  vergen  dan  haer'  kracht, 
En  eigen  baets  gewin  veel  liever  fien  verfincken 
Dan  Land  en  Luyden  eer  naer  mijnen  dienft  te  hincken. 

Gewin  ick  oock  't  gerucht  van  nutt  of  aengenaem , 
En  't  allerlieffte  lof  van  Waerde  Burgers  naem, 
Dewijl  't  der  kinderen  ter  fenolen  eerfte  leer  is 
Dat  wel-doens  eigen  loon ,  alleen ,  en  all  de  Eer  is , 
Warreden  kan  my  noch  doen  fpeenen  van  de  hoop 

Die  allen  eigen  is ,  een'  kroone  voorden  loop , 
Een'  fpade  toebetrouwt  om  binnen  Hollands  hecken 
Een'  ilruyck  te  wortelen ,  een  ongewas  te  trecken? 
Die  my  ter  Wereld  heeft  gevordert  en  geteek 

Heeft  aen  de felve  Ploegh  lijn'  vingeren  vereelt , 
En  menig'  hagel-ftoot,  en  menig'  middagh  kommer 
Beflapen buy ten  dack,  bearbeidt buyten  lommer; 
Waer  dit  het  vreemft  gevall  daer  Holland  oyt  af  fprack* 

Van  een' goedaerdig'  Boom  een  fijns gelijcke  tack? 
Verdien  ick  oock  mijn  loon,  en  word  het  my  onthouwen, 

Ontloopen  of  ontnijdt ;  noch  fal  't  my  niet  berouwen 
Mijn' Manne-jaeren  kracht,  mijn' Kindertijd,  mijn'Jeughd 
Te  hebben  afgerent  in  d'oorlogh  van  de  Deughd. 
Die  't  ende  van  fijn'  reis ,  verbij  ftert  in  het  giflèn , 
Ten  ende  van  fijn'  reis  verdrietigh  komt  te  miiTen, 
Heeft  emmers  by  den  wegh  de  reifens-vreughd  gehadt , 

En  ,  loopt  de  reit  te  niet ,  het  onderweg'  is  wat. 
£Oh ,  dien  met  dat  befpreck  uw'  buerige  landouwen , 
VerfchimmeltRoomenspuyn,  gebeuren  moght  t'aenfchouwen, 
En  van  den  Meeiler-knecht  en  heil' ge  Pieters  School 
Noy  t  Kroon,  noyt  Kruck  te  fien,noytViiTchersringh,noytSool!) 
My  fal  men  mede  foo  vergift  fíen  en  te  vreden , 

Verftootenen  getrooft-,  Noyt fpijtige  gebeden 

Noyt  wraecke-Vloeckendoenop  's  Vaderlands  beftier 
Daer  ick  misdeelt  in  ben  j  noyt  een  fuer  oogefchier 

Befte- 



Mengeling 

H. 449 Belleden  op  den  rugh  van  dieick  fal  bekennen 

Voor  kruyfchers  van  mijn'  wegh ,  voor  ftuyters  van  mijn  rennen 
'Neen,  ielver  niet  op  U,  diemy,  dusjonghgedreight. 
Een  hert  ontfloten  hebt  misgunftigh  toegeneight. 

Neemt  tot  verlekeringh  van  mijns gemoeds  bedaertheit 

Des'  onberoerde  Pen ,  die  uwen  naem  gefpaert  heit , 
En  willens  overflaet  dat  yemand  min  geterght 

*  (Daelt  in  uw  felfsen  fwicht)  befwaerlick  had  geberght. 
Een'  deucrhdelicke  wraeck  fult  ghy  alleen  befueren , 
J  Mijn  lijf  j  mijn  leven  my  te  moeten  íbo  fien  ftueren , 
Dat  uw  befchuldigen  van  Zijn  en  Schijn  berooft 

By  yeder  een  verdacht ,  by  niemandt  werd'  gelooft. 
1623. 

A.i  calumnien  tacendum  non  efi  ;  non  ut  contrndicendo  nos  ulcifcamur  ,  fed 
ut  mendatio inoffenfum progieffum permitíame.  Baíil. 
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HOOF 

EndedeJoffwen 
ANNA  ende  TESSÈLSCHADE  VISSCHER, 

T, 

Op  't  overlijden  "pan  haer'  Vader. 
DE  Vijfcher  die  menroemt  dat  nemmer  fchier  en  mifte , 

Die  uy  t  den  Poppen-fin  de  Sinne-poppen  vifte , 
De  Roemer  daer  Natuer  haer'  fchatten  in  verichonck , 
Daer  al  dat  mondigh  was  ziel-wateren  uy  t  dronck , 

Was  eindelick  gevelt ,  en  die  Orak'len  fwegen , 
Met  als  den  Tempel-bouw  ter  aerden  was  gelegen ; 

Wijs'  <^Anna  fagh  bedroeft >  fchoon'  TeJJel  ftond  verbaeft ; 
Ah !  feide  d'een  dus  vroegh !  en  d'ander ,  ah !  dus  haeft ! 
Dusjongh  en  Vaderloos!  O  mijn'  beftor  ven  dichten, Waer  is  de  Sonne  nu  die  u  behoort  te  lichten  ? 

Waer  is  't  begeerigh  oogh  dat  uwer  voeten  pas 
En  altijd  vierigh  volghd' ,  en  altijd  gierigh  las  ? 
En  Ghy ,  geprefen  Stift ,  en  ghy  vernaemde  Naelden , 

En  ghy  beroemde  Pen,  die  mijn' gedachten  maelden Lil 

By 
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By  tijden  op  den  Doeck ,  by  buyen  op  't  gelas , 
By  beurten  op  't  papier ,  als  't  ernft  en  y  verwas ; 
Waer  is  de  blijde  hand  die  lievers  niet  en  raeckte 
Dan  daer  van  uwer  dry  y  et  bleeck,  yetblonck,  yetblaeckte? 
Trooft'loofe  Weefen-hert,  waer  is  de  wijfe  mond 
Die  t'uwer  onderwijs  noyt  toe ,  noy t  ftill  en  ftond  ? 
Waer  is.  De  voorder'  klacht  wierd  fchielick  wederiproken  • 
De  diepil  gefchapen  fucht  in  fijnen  traen  gebroken 
Door  een'  bekende  Stem  >  het  droeffelickfte  woord 
Soo  tijdelick  geflopt  als  minnelickgefmoort. 

Der  Princen  Taelman  Hooft  (die ,  't  Nederland  ter  eeren , 
Den  Koningen  fijn'fpraeck,  den  Keiferen  doet  leeren, 
Roept  eewen  achterwaerts ,  brenght  landen  in  fijn  land , 

SleeptSteden  infijn'  Stad,  dwinght  Scepters  in  fijn'hand} 
Beweeghde  dit  gekerm :  Stelpt  die  verloren  traenen , 

O  een'  en  ander  Maeghd  (begon  hy  te  vermaenen_) 
Vermeeftertuwen  rouw,  Wat  fchaedteen  ancker  quijt 
Soo  Iangh  het  Schip  in  Zee  noch  op  een  ander  rijdt  > 
De  Vader  die  ghy  miit  belett  ick  U  tederven , 
Mijn  leven  zy  voor  U  in  plaetfe  van  fijn  fterven, 

In  's  Werelds  drooge  diep ,  en  ongebaeckte  fand 
Belov' ick U mijn' hulp,  mijn'herflenen,  mijn' hand, 
De  dagen  mijner  jeughd  en  onbeyleckte  nachten , 
In  deughden  toegebracht ,  en  ernftige  gedachten , 
In  wetens-gierigheit  forghvuldelick  befweett, 
In  Tael  en  wetenfchap  geluckelick  befteedt , 

Beiled'  ick  weer  voor  U  •,  de  langh  verleden  jaeren 
Van  's  Werelds  maeckfel  af,  en  foo  veel'  holle  baeren 
Als  zedert  tot  op  nu  daer  over  zijn  gejaeght , 
En  zijn  my  niet  ontkent,  ickhebhetalldoorknaeght, 
En  all  tot  uwer  baet  •,  foo  verr  u  luit  te  maeyen , 

My  luft  foo  goeden  grond  van  't  mijne  te  befaeyen  : 
Op  'tfluyten  van  een'  Sin  in  rij  mende  gedicht 
(Hoewel  daer  in  u  hand  voor  niemand  niet  enfwjcht^ 
Verftae  ick  ruy  m  mijn  deel ,  en  mogelick  wat  vonden 
Uyt  mijnen  koker  U  by  wijlen  fullen  monden  j 

Wy  konnen  't  all  niet  all ;  de  groóte  Gevergeeft 
Aen  cenen  menighmael  dat  yeder  niet  en  heeft. 

't  Was. 
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't  Was  te  gewilden  waer  om  langer  aen  te  prijfen  > 
Der  Maeghden  bly  gelaet  begonde  te  verrijfcn , 
De  droeve  Wolck  verdween ,  de  Sonne  fcheen  verheught , 

Strack  fchreid'er  twee  van  rouw ,  ftrack  loegh'er  dry  van  vreughd. 
O  meer  als  echte  knoop  geluckelick  gebonden ! 

O  dry hoeck  van  de  Deughd  van  boven  af  gefonden  ! 

Volmaeckfte  Zielen-band  van  all'  die  Holland  iïet , 
Wat  vruchten  wachten  wy ,  wat  vruchten  van  u  niet .' 

Geluckigh  Hooft-Poeët  van  all'  die  Holland  baerde En  Holland  baerenfal ,  O  !  onderde  vermaerde 

Vermaerile  Sophoclift ,  waer  was  't  U  mogelijck , 
't  En  hadde  hier  geweeft,  te  vinden  Uwsgelijck? 
't  En  hadde  hier  geweeft,  waer  was  het  U  te  raeden 

Dat  fwangere  vernuft  foo  mildeUck  t'ontlaeden  ? 
Gefegent  Sufter-paer ,  den  Amftel-Nymphen  eer , , 
Verarmt  den  Hemel  U  of  fegent  hy  u  meer  ? 
Neen ,  hy  ont-oudertu ,  maer  wil  u  niet  ontrievcn } 

Dus  moet  ghy  t'eener  tijd  verliefen  en  verlieven , 
Dus  geeft  Hy  nemende  (dat  's  Hemellijck  gerooft} 
Hier  foo  verwaetden  kopp ,  daer  foo  vermaerdenflbö//. 

  i     1   i   u 

Aen  de 

.    VRYE     NEDERLANDEN. 
Ten  einde  7>an  bet  tfvaelfjangh  Bejtand. 

LAeghfte  Landen,  hooghfte  roem  I  Leert  uw'  oogen  ondervragen 
Van  der  Landen  luyfter-bloem ;  Nadedoncker'donder-dagen, 

Straet  van  Steden,Stadt  van  Dorpen '  Na  de  nachten  fonder  Maen Dieden  anderen  beworpen  > 
Hooge  heckens  van  den  Leew 

't  Wonder-dier  van  menig*  eeuw ; 
Leert  u  kennen ,  weelde- weiden , 

Die  u  over  zijn  gegaen  -, 
Doe  de  Sonne- paerden  ilickten 
En  haecooge  fchemer-blickten 
Door  de  fmokerige  wolck , 

Leert  u  fel  ven  onderfcheiden  :  Die  van  midden  uy  t  uw  volck' 
Vanufelven,  na  den  tijd 
Die  ghy  waert  en  die  ghy  zijt : 

En  haer'  opgefchroeyde  wonden 
Naer  de  Sterren  werd  gefonden Die 
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Die  de  verre  vlugger  geeft 

Langh  te  boven  wasgeweeft : 

Doe  de  Huysman  van  uw'  velden 
In  fijn'  Mutfaerden  ontgeldden 
Dat  hy  't  menfchelick  gebod 
Van  een'  Opper-onder  God , 
Die  fijn'  Schepper  fcheppen  konde, 
In  de  Tafel  niet  en  vonde 
Die  der  Heiligen  gewis 
Waerheit,  Wegh,  en  Leven  is: 
Doe  het  opgeftolde  fwieren 

Van  uw'  droevige  Rivieren 
Wacr'  verfchapen  in  een'  vloed 
Van  vergoten  Borger-bloed , 
Hadden  fy  den  zilten  regen 

Van  uw'  traenen  niet  gekregen , 
Dieie  vochtigh  overftolp , 
En  de  dorpels  over  holp : 

Eenigheit  trad  door  uw'  ftraeten ,  . Die  de  Roover  had  verlaeten 

Aen  de  Moll  en  aen  de  Muys  -y 
Grouwel  fat  in  't  heiligh  Huys  , 
En  de  Priefters  leerden  fcholen 

Onder  hagen,  onder  holen, 
Metde  harpen  buytens  veft 
Aen  de  Willigen  geveft:    . 
Vreemdelingen  die  hetfagen 

Konden  in 't  voorbygaen  vragen  , 
Waifer  emmerin  ditfand 

Timmer,  Tuyn,  of  Menfchen-plant? 
Teere  Maget ,  foo  vol  wonden , 

Sooverílingerr,  ibo  verflonden , 
Leeft  hy  noch  in  uw  gedacht 
Die  u  uy  t  de  flauwte  bracht  ? 
Wel  hem  in  het  eewigh  ruften , 
Wilhem  was  het  die  u  kuften » 
Wilhem  die  u  uyt  het  fand 

S.reunden  op  fijn'  trouwe  hand  j 

O    E    C    K. 

Die  u  Vaderlick  omarmde  > 

Die  uw'  ademen  verwarmde,- 
Diefe,  felverafgevoedt, 

Voedde  met  fijn  Hex^ten-bloed. 
Metbegondtgy 't  hoofd  te  {tijgen, En  de  wangen  weer  te  krijgen 

Die  foo  menigh  Bueren-Vorft, 
Vlammende  beloeren  dorfl. 

Maer  hoe  werd  u  weer  te  moede 

Metde  niew-gepluckte  roede 
Die  den  Hemel  op  u  fleer, 

Doe  ghy  weder  't  fwar  te  kleed , 
Weder  Wees'  en  Weêw  geworden , Om  de  fiecke  lenden  gordden , 
En  uw'  Vader ,  en  uw'  Held 
Voor  uw'  voeten  faeght  gevelt  ? 
Hemel,  fprack  in  u 't  benouwen , 

[  Is  u  't  groóte  werek  berouwen , 
;  En  't  geluckige  begin 
!  Mijner  Vryheit  uyt  den  fin  ? 

Ben  ick  uyt  de  diept' gekommen , 
En  ter  halver  hooghd'  geklommen 
Tegen  't  feller  ongevall 
Van  foo  veel  te  dieper'  vall  ? 
Eewigh  Rechterzijn  'tDijn'  rechten 
Daermijn'Borgeren,  Dijn' knechten, 
Spade  voor  ter  walle  ftaen , 
Vroege  voor  ten  trommel  gaen , 
End'  en  fulftu  hunne  dagen 
Noyt  ontwolcken  van  de  plaegen 
Die  fy  wel  verdienen,  Heer, 

Maer  Dijn'  vyanden  noch  meer? Sulcke  waren  Zions  klachten 
Doe  de  Goddelooie  machten 

't  Heiligh  Heir  en  eigen  lot 
Van  den  onverwonnen  God , 
Van  de  Philiftiner  ftranden 

Voor  fij  n'  poorten  quamen  vanden 
Met 
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Met  het  briefichendegelaet 

Van  een'  anderhalf  Soldaet. 
Macr  hoe  flaetfr  du  op  de  rotfen 

Die  Dy  met  de  hooghde  trotfen  , 
Hoogc  Rots  van  Ifraël ! 

Werd  hy  niet  tot  kinderipel 
Die  de  Mannen  dede  beven  ? 

Moft  dat  harde  hert  niet  fneven 

Voor  het  onverftaelde  fcherp 

Van  een'  teeren  ilinger-werp? 
Min  en  faeghtghy  niet  gedijden 

In  uw'  ongefienfte  tijden , 
In  't  bedompfte  van  uw'  brand , 
Overblixemd  Vaderland. 

Die  de  weeldrighfte  geweiten , 
R  ij  ck  ten  Oojlen ,  rijck  ten  Weften , 
Buy  ten  u  alleen  befat , 

Spagnen,  vanderaerdenplatt 
Over  't  Reufen-peil  gewaíTen , 
Quam  uw'  kleinigheit  verbaflen, 
En  uw  fwaerfte  tegenweer 

Docht  hem  wegen  als  een'  veer. 
Maer  uw' trouwe  Broeder-Borgers, 
Vaderlicke  toeveribrgers , 

Hadden  noch  hacr'  hoop  geplant 
Op  een'  teere  DavUs  hand  j 
Teer  en  on  bedreven  beide , 
Soo  íy  van  de  memme  icheide » 
Die  Sijn  ftollende  gebeent 

Van  de  Moeder  had  gefpeent.' 
Op  die  kinderlicke  voeten 
Gingh  Hy  Goliath  ontmoeten  j 
Iiraël  ftond  hals  en  oogh 
Hert  en  handen  naer  om  hoogh. 

Lijdt  geen'  vreemdeling  te  vragen 
Nae  de  voorbaet  van  de  flagen ; 

Vraegen  't  fpruyten  van  uw  bloed , 
Daerghy  Spagnens  haet  in  voedt, 

4Í3' 

Sendtfe  naerde  Moore-mannen 
Die  de  Henxiïen  in  fien  (pannen 
Daer  dcSonne-karr  na  rent, 
Sendtfe  naer  het  Avond-end, 
Sendtfe  door  de  Zuyder  Enghde , 
Achterom  de  ronde  lenghde 
Van  den  gulden  Wereld-kluy  t 
Tot  foo  ver  de  Naelde  ftuy  t } 
Midden  uyt  der  menfehen  monden^ 
Dien  de  Menfchen-bouten  monden , 
Dien  de  buyck  tot  graf-fté  dient 
Voor  een'  afgeftorven  vriend , 
Sullen  hun  de  hooge  maeren 
Van  Oragnen  wedervaeren , 
En  het  wel  beleid  geweld 
Van  foo  fleren  Leeuw  te  veld. 

Soo  verr  hebben  Hem  de  flagen 

Van  Sijn' Trommelen  gedragen , 
Soo  verr  heeft  de  Zee  gefchudt 
Voor  en  achter  Sijngeichutt, 
Soo  verr  telde  men  de  voncken 

Die  Sijn'  ys're ■  vuyften  kloncken  • 
Uyt  het  Arragonühe  ftael , 
Op  het  bloedigh  middagh-mael 
Daer  Hy  Spagnen  leerde  dencken 

(Turnhout  fal  't  hun  doen  gedenken) 
Dat  den  Hemel  door  den  flagh 

Van  een'  flinger  al  vermagh. 
Soo  verr  fullen  fy  de  baeren 
Die  het  Vlaender-vlack  bewaeren 
Ebbelingh  vertogen  fien , 
Om  de  tegenftaende  Liên 
Die  in  onfen  Winter  fweeten 

Tuygende  te  helpen  weten 

Hoe  Hy  daer  Sijn'  Voriten-hand 
Aen  den  voor-flagh  had  verpandt-, 

Doe  hy  daer  Sijn'  Macker-mannen 
TuiTchéNieupoorts  grauwe  pannen, 

Lil Tuflchcn . 



+f+ 
VIII.        B   O   E    C    K. 

TufTchen  Vyand ,  tuflchen  Zee , 
Mannelick  wanhopen  dé ; 

Hoe  hy  't  Noorder-natt  verenghde  ■ 
En  fíjn'  bobbelen  verfenghde, 
En  fíjn'  ilranden  vloed  op  vloed , 
Dé  verftremmelen  in  bloed  ; 
Bloed  den  oogen  uyrgetogen 

Die  Hem  dorilen  weder-oogen , 
Daer  hy  noch  de  wraeck  af  trock 
Van  den  overjaerden  wrock 
Die  een  Albert  moft  ontgelden , 
Of  hy  al  dry  eewen  telden 
Zedert  Nallau  neder  lagh 

Door  een'  Ooftenrijcker  flagh. 
Roeptfe  wederom  ten  lelten 

Naer  de  Vaderlicke  verten , 
En  de  laetfte  wonderen 

Sullen  't  eerft  verdonderen : 
Toont  hun  daer  de  vafte  borgen 

Van  Sijn'  onvervaeckte  ib  rgen 
In  den  afgeronnen  trots 

Van  ibo  menig'  aerden  rots , 
Daer  de  Wolven  achter  fchuylden 

Die  uw' Lammeren  behuylden, 
En  ontgrabbelden  uw  Vee ; 
TotHy  hun  het  dubbel  wee 
Met  den  woecker  gingh  betalen , 
En  vereerden  hare  paelen 

Met  Oragnens  vlagge-fwaey , 

Die  der  eewigh  over  waey': 
Daer  ghy  nu  de  fnellc  klaerheit 
Van  des  Hemels  helle  Waerhcit 

Onder  't  vredige  gebied 
VandeVryheitfchijnenfictj  , 
Daer  men  van  de  ftroye  toornen 
Die  't  belacchelicke  Roo  men 
Om  de  vry e  Zielen  flaet 
Vry  en  onbenepen  gaet ; 

Daer  de  bofch-gelijcke  Reeden 

Rondom  uw'  gekropte  Steden , 
Die  de  Welvaerd  overftroomt, 
Cingelen  metfwartgeboomt; 
Boomen,  die  om  vruchten  vaeren 

Na  de  dubb'le  Somer-jaeren , 
En  bedruypen  u  te  huys 

Met  het  all- vermogend'  gruys ; 
Metdenoodelickefchijven 

Daer  uw'  Zenuwen  af  Hij  ven , 
En  uw'  Vyand  fonder  pijn 
Ongewoon  tederven  zijn. 

Vaderland,'k  verhef  mijn'  tooneiij 
't  Schoonfte  ftaet  u  noch  te  thoonen; 
Thoont  all'  die  't  verheugen  magh 
Wat  u  eewigh  heugen  magh ;    ("ken Thoont  hem  waer  het  ruchtigh  ronc- 
Van  Caftilien  is  gefoncken , 
Hoe  die  hooge  Reufen  hooghd 
Voor  uw'  David  heeft  gebooght  j 
Hoe  de  klingen  die  haer'  fcheêden  ¡ 
Tegen-klingen  vreefen  deden 
Tegen  Sijn  gefegentlood 
Stomp  geftooten  zijn  en  dood  ■> 
Hoe  de  vuyilen  diefe  dreven 
Voor  de  Sijne  quamen  beven , 
Does'  haer  trotfe  tongh  gevelt 
Tot  een ,  Vrede ,  groóte  Held , 
Vrede,  Vrede,  vrije Volcken, 
Niet  en  fchaenide  te  verto leken , 
Daer  der  knijen  holle  bocht 

't  Nederighft  gebaer  toe  broght. 
Laet  dan  alleTrommel-fchriften 

Door  de  nauwfte  keuringh  iiften , 
En  wy  willen  noch  den  dagh 

¡  Doorílaen  van  een'  fwarer  flagh , 
;  Was  oyt  weker  fchuy  t  de  baeren 
|  Van  een'  holler  Zee  ontvaeren  , 
'  •      Sagh 
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Sagh  haer  oy t  een'  fulcke  macht 
Van  een'  fulcke  t'onderbracht. 

Maer  de  ruil  is  omgekomen , 

Mannen  Borgers,  komtu'tfchroo- men 

Tegen  d'onruft  in  den  fin  ? 

Moedigh ,  moedigh ,  aen  'c  begin , 
Die  het  ende  t'uwer  eeren , 
t'CJwer  baeten  hebt  fien  keeren. 

Siet  de  Hoofdman  van  uw'  wacht 
Staet  u  weer  voor  uy  t  en  wacht. 

Sluyt  de  feven  trouwe  handen 

Die  de  twee  en  acht  vermanden , 
Sluytle  darter  wind  noch  dagh 
Door  de  klemmen  heen  en  magh : 
Konnen  fy  de  fwaerile  Schatten , 

's  Hemels  Waerheit ,  t'famen  vat- 
ten, 

En  betrouwen  haer  geweld 
Diefe  t'famen  heeft  geftelt , 
Eewigh  winnen ,  eewigh  blijen , 
Min  en  kan  u  niet  bedijen 
Laege  Landen ,  buy  ten  roem , 
Aller  Landen  luy fier-bloem. 

Mis-luckte  Muydfcbe  reife  ,    vermits  het 
afipefen  yan  den  Drofl. 

jk  Jl  Uy  der  Slot,  onthoofde  Romp, 
¿V-lZedert  u  de  glimp  ontglomp , 
Zedert  ghy  de  ílercke  ilraelen 
Weftelickfaeght  van  u  daelen 
Van  het  Sonne-licke  Hooft 
Dat  de  ilerckfte  Sterren  dooft  > 
Stomme  Steen,  bedaeghde  mueren , 

Hebt  ghy  van  defuyeker-ueren , 
Van  den  halven  honigh-nacht 
Noch  een  fchemerigh  gedacht, 
Die  ick ,  minile  van  het  gilde , 

Binnen  uw'  bepaelingh  ipilde , 
Doe  het  Son-rad  om  fijn  as 

Drymael  buy  t'lens  t'achter  was ; 
Delft  in  uw'  bedolven  bogen 
Defe  weinig'  adem- togen 
Die  mijn  half-gebelght  gemoed 
Onder  u  betrouwen  moet : 

En  foo  ras  ghy  weer'tgereutel Sult  vernemen  van  den  Sleutel. 

Daer  uw'  Vry  en  Veiligheit 
Onder  is  te  pand  geleidt , 

Segt  Hem  die  hem  in  't  bewint  heeft, 
Dat  hy  bet  en  bet  bemint  leeft 
Van  de  waerdelooile  Vrund 

Die  hy  emmer  heeft  begunt } 

Dat  Die  fes  en  foo  veel'  weken 
Heeft  gehongert  na  fijn  ipreken, 

Sintshy,  defer  zijde 't  Natt, 
Hollands  oever  jonghil  betrad  j 
Dat  hy  dien  gefwollen  y  ver 

Docht  te  loilèn  in  een'  Vijver 
Van  genietens  volle  vreughd , 

Naer  hem  d'AmilelandfcheJeughd 
Met  het  moeyelicke  melcken 

Van  haer'opgedronckenkelcken 
Moegepijnight,  moegequelt, 
Vryjen  vredigh  had  geilelt : 
Dat  hy  onder  dat  vertrouwen , 
Sonder  achterdencks  berouwen , 
Van  het  honck  geweken  is 

Daer  hy  eeril  gebleken  is-, 

Daerhy,  boven  't  aengeboren 
Blinde  Vaderlands  bekoren , En 
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Endatkinderlick  Gewoon , 
Aller  lchoonheit  fchoonfle  fchoon , 

Aller  Hagen  foetft  behagen , 
Aller  wagens  dichften  Wagen , 
Aller  henen  lieffteLaen 
Waerdeloos  heeft  laeten  ftaen  > 

Graeger  nae  de  ziele-fpij  ien 
Van  lijn'  tuchtigh  onderwijfen , 
Dan  bekommert  met  den  toy 
Van  het  onnut  Haeghfche  moy. 

Doe  hy  nu  fijn'  pijl  fagh  ilaken 
Eer  hy  Doel-witt  kon'  genaken , 
Doe  hy  nu  fijn  affcheitlas 
Eer  hy  half  ten  ancker  was , 

Dat  men  hem  fijn'  ooren-lellen 
Op  fijn'  ichouders  heeft  fien  vellen  3 
Even  als  de  Droomer  placht 

Die  fijn  flaeperigh  gedacht 
Met  de  fwarte  nacht-pinceelen 
Heeft  PaleiCen ,  heeft  Juweelen  , 
Heeft  een  onver  tel  baer  geld 

Opgefchildert,  opgetelt-, 
Tothy  endelick,  deknoopen 

Van  fijn'  mijmeringh  ontkropen 
Door  de  venfter  van  fijn  oogh , 
Vindt  fich  van  dat  blijde  hoogh 

c  k. 
In  de  droeftèlickfte  dallen 

Van  vergifte  vreughd  gevallen , 

Ongeluckigh  des  alleen 
Dat  hy  korts  geluckigh  fcheen. 
Grauw  gebou w ,  vereewde  Wallen , 
Soo  en  moet  ghy  nemmer  vallen , 
Sooen  moet  ghy  nemmer  fien 

Die  Oragnen  tegen  dien'; Kluyftert  defe  klamme  klachten 

Tot  ghy  wederom  uw'  Nachten 
Dagen  fult  geworden  fien  > 

Mogelick  of  't  kon  gefchien 
Dat  fy  onder  uy  t  u  w'  kelder Donderlickj  foo  holláis  helder, 
Voor  het  voorhooft  mochten  flaen 

Dat  uw  Hoof t-Hccr  heeft  gelaen  -t 
Mog'lickof  s'  uyt  fijn  bewegen 
Yet  medoogentlicks  verkregen ; 

Mog'lick  of  s'  hem  feggen  de'en , 
Onverdiende  blauwe  fcheen , 

'k  Ben  onfchuldigh  aen  uw'  buy  len  * 
En  dat  huylen  en  datpruylen, 
En  dat  Hagelick  beklagh , 

Sal  ick  noch  een'  witter  dagh 
Meteen  heuchelick  onthalen , 
Achterflell  en  all ,  betaelen. 

Sijn   Antwoord. 

\\7  Eghghy ,  die  voor  b  e  ufe  Ungen 
*       Houdt  het  wonder  licke  ungen , 

Engeen'  dichten  toevertrouwt , 
Dat  zy  oor  en  maken  't  Woudt , 
Oor  en  maken  harde  klif  pen  : 

Vaeck  hoord'  ick,  (dat  's  meer)  de  lippen  \ 
VangeWoont ,  die  feilen Jleen 
Kallen  nae  gerijmde  reen. 

Menfchen  Woorden  hoord*  ick  vaecken 
Bauwen  nae,  van  lajen  daecken  -, 
Kalck  oock  en  qebacke  klaj 

Soo  langtonght  zijn  als  de  laj. 
Bergh  en  daelenjladigh  f  uwen 
Snaetren,  konden  fy  onthouwen 
Hun  gehoorde  les ,  fóofraey , 
Als  een  Spreeuw  o  ft  Tapegaey, 

Hy 
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Loofde ,  vond?  er  fio  vermijt  igh 

Bats'  hun'  les  onthielden  langh 

Drie  maetfiagen  van  een'  fangh. 
Vafthart  meen  ick.  't  Was  ten  tijde , 

^sils  hy  Golf  fijn  Bruydt  ontvrijde, 
En  het  huiviick  ma  e  che  klaer , 

Tujfchen  Ocean  en  haer. 

Troulce  fijne  reden fnerpen  : 

Soo  Ti' eet  hy  't  hun  in  te  [¿herpen. 

't  Komt  niet  flaegh  by  leerlinghs geeft , 

Dicklvijls  is  de  meefter  't  mee/l. 
OMaer  Tcie  dacht ,  dat  byfijn  klagen 

Soud'  doen  heugen ,  veertien  dagen , 
Aen  die  groóte  grove  romp , 
Dietier  menighfchoulvt  voor  plomp  ? 

Aen dienftapelrulv  van  -moppen , 

Dun  de  baren  d' oor  en  floppen , 
Baren  van  het  Zuyder  zout , 

Dat  daer  opfijnfiijt  uyt/poulvt. 
Ulfeer,  nochtans,  als f halver Ivege, 

Van  't  onfichbaer  Bosgelege' 
CMetfijn  toppen  averecht , 
Hoor d  ick  roepen  over  Vecht , 
Heftelicken  voor  het  iveenen 

En  hetfteenenvan  defleenen 

Tegens  "Windt  en  tegens flroom , 
U\fy  te  moet  aen  Diemer  %oom. 

Daer  verhaeldenfy  van  Vafthart 

Woordjes  foeter  als  de  B  aft  art , 
Zoeter  als  de  nieulve  ?nojl , 

Dien  de  Duyts  te  Dordrecht  lojl. 

Daer  verhaeldenfy  fijn  deunen , 
Enjijn  kermen  en  jijn  kreunen  , 

CMet  een  opgefteken  kloek , 

Halleferrenft ,  oft  heel  jock ; 

Om  dat ,  eer  fijn  jaght  defchooten 

Streeck ,  het fagh fijn ftèevenftooten , 

M    E    N    G    E    L    I    N    G    H. 

En  moeft  varen  overjluyr, 
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Op  prijs Helde. Groetende,  vanverr ,  den  muy r, 
Daer  de  Velfer  onged uiden 
Hollands  Ovcrheer  onthulden  : 
En  hoe  deefe  bijftre  ramp 
Overmits  mijn  afzijn  qiiamp. 

Vafthart ,  irectghy  met  «V 'ftemmen , 
Soo  teftreelen ,  foo  te  hemmen 

Ee?ien  (leenhoop  D-ilden  ivccft , 

Tot  fy  't  hebben  overnoeft 

j  CMet  «V  klaghjcsuyttefchild'ren  ? 
':  Weetghy  met  tiiv 'fangh  fcntieild'ren 
Steen,  die  flaegh  met  hanger  ces 

Waetr'  en  laindt  den  kop  maeckt  kroes? 
Licht  lijck  (oudtghy  dan  den  'tinnen 
Van  de  Zuyder  tMeereminnen 

Leggen  't  vyerfio  'na ,  met  moy 
Singen^  dats'  al't  ivas  van  't  Goy , 

Op  deên ,  om  ulo'  ivoor djes  bujten 
Het  bekoor  baer  oor  tefluyten: 

isils  die  drogh  vol  kattequaedts 
Eertijds  leefde  met  fijn  maets. 
Ick  verleckert  op  ulv  v ley  en , 

Voelde  vreefe  voor  ver  ley  en 
Staen  in  mijnen  boefemflil. 

Ulve  keel  heb  al  haer'  ivil. 

CMaer  is  't  reen  dat  ick  jal  moeten 
Tegens  ulve  belghfucht ,  boeten 
Breucken,  die  des  2{j>odlots  raedt 

Oft  het  reukloos  Luck  begaet. 
k  Was  verzeilt  aen  Circes  haven  í 

Die ,  met  haer  ver  gift  e gaven » 

Bey  bedaeghtheidende  jeugbd, 
Wentelt  in  een  verkens  vreughd, 

Tuyjfchen,  teemen ,  flempen ,  flaeptn 
Is  het  oorlogh  daer.  Dat  ivaepen 

Ick  en  leerde  t' ge  ener  tijd 
Voeren :  En  infulcken  ft  rijdt 

Mm  m  Had 
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Had  ick  noyt  oft  hart  oft  hemden. 

Bet  mijn'  oor  en  tatert  einden 
2{a  de  leckemy  van  een 
Kort  ontbijten  tiïver  reen , 
Als  nae ,  Kat  men  op  kanfetten 

In  een'  brityloft ,  in  bancketten 
Br ujlof ts  ftaerten ,  die  fio  ft>el 

CMenigh'  meflen  uytfijn  vel. 
CMaer  Wat  is  't  ?  des  Werelds  minden 

Zijn  in geenen/ack  te  binden. 
Beter ,  fimtijds  loof  en  aen  > 

Daerjy  drijven ,  als  vergaen. 

B    O   E    C    K. 

i  Waer  'tghy  my  in  tij  ds  verfcheenen , 
j  Vafteftar,  ickhaddaerheenen 
Daerghy  leide ,  loop  geivendt. 
En  is  't  dat  ick  hier  ontrent , 
Úeen  reis  magh  fiengerefèn 

Dan  Jal  't  die  goed'  avondt  Toefen , 
Daer  uivjangh  van  heeft  gerept. 
Ondertujfchen  vecldanck  hebt. 

Omnibus  idem. 

Op'tH.teMujden.  cía  loc  xxxiu. 

Weder- Antwoord. 

JA  E,  danck  hebt,beleefde  Moppen, 

Die  my  uw'  bepuynde  kropp  en 
Niettemin  befpraeckt  gefteent 
Soo  gewilligh  hebtgeleent } 

Trouwer  tuygen  van  mijn'  weening, 
Trouwer  Tolken  van  mijn'  meening 
Dan  het  klapperachtigh  ried 
Dat  den  Koningh  Ezel  hiet. 
Maer  vergeeft  my,klare  klinckaert, 

Mijn  vertrouwen  op  uw'  klinck-aerd 
Was  geen  toegedochte  klanck, 
Maer  een  toegedichte  fanck } 
Recht  gelijck  de  minnaers  plegen 
In  de  wilderniss  verlegen 

Om  een' oogh,  en  om  een  oor, 
Om  een  tuygende  gehoor, 
Struycken,  ongezielde lijven, 
Zielen  adem  in  te  lijven, 
Om  de  Wanhoop  van  de  min, 
Yet  te  fcheppen  van  verfin. 

Sic  ick  nu  mijn  enckel  jocken 
In  een  dubbel  ernil  betrocken , 

Sie  ick  leven 't  gen'  ick  docht , 
Amy!  of  het  leven  moght } 
Soo  wel  eer  de  Grieckfche  Luyten 
Van  de  marmer-hacker  fluy  eten 
Die  de  Vrijfter  van  fijn  fné 

't  Leven  in  iöogh  met  fijn'  bé  ? 
Welkom  dan,  en  welkom,  klinckers, 

Welkom  luyfter-leepe  linckers, 
Welkom  wel-belefen  tras, 
Welkom  rijeke  letter-kas  > 
'k  Will  van  nu  af  niet  meer  dagen 
Die  uw' dagen  moet  doen  daegen 

Met  het  ftijgen  van  fijn'  Son Die  ick  onlanghs  onder  von } 

'k  Houw  my  ruym  en  vol  te  vreden 
Metten  romp  der  holle  fteden 
Die  de  fchaduw  van  uw'  Heer 

Somtijds  met  haer' volheit  eer'. 
Hebben  u  mijn'  krancke  knepen 
't  Leven  uyt  de  borft  genepen , 
Bauwt  ghy  door  den  flauwen  galm 

Van  mijn' klachten,  over 't  kalm 

Van 
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Van  de  vlacke  Zuyder-Ebbe , 
Die  ick  maer  befien  en  hebbe3 
Doe  ick  van  te  voren  las 

Dat  mijn'  reis  verloren  was  % 
Wat  en  kan  ick  niet  begrijpen 
Van  het  krachtige  beknijpen 

Van  lijn'  dagelickfche  ftem  -, 
Hoe  haer  krakende  gehem 

Door  uw'  laegen  heen  moet  boo- ren> 

Wat  ghy  tongen ,  wat  ghy  ooren , 

Watghy  ramm'lens  in'tgebeent Van  hem  leert  en  van  hem  leent  j 

Wat  hy  uw'  vermurwde  fchoncken 
Leer  en  leerfaemheids  gefchoncken , 

Wat  hy  letters  monde-voll 
Heeft  vergoten  in  uw  holl ! 

4?9 

'k  Weet  het,  kalck,  ick  w-eet  het fteenen  j 

Dat  ghy  leent  dat  kont  ghy  leenen , 
En  ibo  veel  ghy  berghten  dracght 
Veilen  die 't  u  verght  en  vracghtj 
'k  Sal  't  u  vraegen  ,  'k  fal  't  ü  vergen  , 
'k  Sal  uw'  weerklanck  komen  tergen , 
'k  Sal  als  in  een'  Bijen  fuyck 
Komen  fmodd'ren  in  hetpuyek 
Van  de  Goyfche  Honigh-ïaedcn , 
'k  Salder  mijn'  begeert'  in  bacden , 
En  mijn  fnacken  in  verilaen , 
Sonder  feggen  op  het  gaen 

Dan,  danckhebt,  beleefde  moppen" 
Die  my  uw'  bepuy  nde  kropp  en 
Niettemin  befpraecktgeiteent 
Soo  gewilligh  hebt  geleen t. 

Door  I.  vander  Burgh. 

T^Ronck  der  Tvenfchelicker  menfehen , 

A  Soo  op  menfchelicke  Tvenjchen 
In  den  Hemellterdt  geacht  ■, 

Lateerder  heil  en  meer  der fegen 
Lsí/s  oyt  menjeh  hier  heeft  gekregen 

Bid  ick  datje  van  my  Tc  acht. 
Vafthart ,  feo  het  mocht  gebeuren 
Dat  mijn  rijm  u  quam  te  fleuren , 

Soo  verfoeck  ick  Tvatgedult : 
Wie  en  foiïlv geen  rijmer  Teef  en 

K^ils  men  't  ulo  eens  heeft  gelefèn  ? 
De  nekt ,  het  is  mijn  eigen  fchult. 

Waffer  niet  meer  in  uiv  dichten 
Als  dat  nu  de  Dichters fliehten , 

'k  Had  dit  rijmen  niet  beflaen , 
'k  Had  mijn  tuych  fpel  t'huys  gehoulfen. 
't  Moetnui  voort  al  feu  't  my  routen. 

JRi/mpjes  loopt ,  ick  Uetjegatn; 

Gaet  dien  Haeghfchen  Dichter  vinden 
Die  dat  rack  van  dichte  Linden 

Voor  het  dorren  heeft  bevrijdt , 
En  door  kr acht  vanfijn  gedicht  en 

Weet  deflrengheit  te  doenjicichten 

Van  deflraffe  Winter-tijd. Gaet ,  ick  moet  hier  noch  ivat  beiden 

In  het  letter-r  ij cke  Leiden , 
Korts  noch  leidfler  van  mijn  jeughd: 

Laesl  daer  nuniet  valt  te  kijeken, 
Als  deflraet  befaeyt  met  lij  eken 

En  de  luydenfender  vreughd. 
CMaer!  Tv  at fal de tijdTveer feheelen- 

Als  ick  "toeerfal  mogen  deelen 
Van  het goddelick  geluyt , 

Dat  metfmekelicke  toonen , 
Dieder  in  fijn  vingers  Tooonen , 

CWy  den  Hemel fchier  ontfluyt. 
M  m  m  2  Ah 



4Óo.  VIII. 

Als  dat  7¿elvervoerend  tr echen 
Onfe  blifdfchap  op  fallcecken , 

In  die  dommelende firaeck , 

Opgepronckt  metgulde  ivoor  den , 

'/  Leven  geeft  acn  doode  koorden , 
Vat  het  rotfenfehier  verraaectf ', 

Van  f  al  alles  z,ijn  vergeten. 
Wie  Jou  dan  van  droefheid  wten  ? 

Alle  for gen  zijn  ten  endt , 
Even  al/men  fiet  verdwijnen 

2{jvel  voor  het  Sonne-Jchijnen , 
En  de  Winter  voor  de  Lent. 

B  o  e  e  k. 

Maer  indien j eicel mooght  lijen 

Vafthart,  dativ'onseerverblijen, 
Soo  ver  fiet  ons  maer  te  leen 

Met  *  dat  Ivon  der  geur ich  roofien 

Vat  Lycoor'g/tf fule  ken  bloofien 
Vatfèjelfs  een  roofien  fcheen. 

Ey  vergunt  ons  dit  vermaken. 
Kan  mijn  leenfch  den  Hemel  raken. 

Werdt  u  Iveer  van  mygegunt, 
Oock  van  Erofierhuyfens  ivegen , 
Meerder  heil  en  meerder  fe gen 

Als  ghy  felver  ivenfchen  kunt. 
Soo  wil  hy  noemen  een  Madrigal  van  ruijn  maeckfel ,  beginnende,  Dono  Licori  a  Ealto. 

Antwoord. 

DObb'len  danck,  beleefde  Mcn- fchen , 

Voor  uw'  dobbel  foete  wenfehen , 
Menfchen  die  ick  dobbel  acht 

Om  het  dobbel  deel  van  legen 

Dat  ghy  van  Hem  hebt  gekregen 

Daer  men  't  al  van  hoopt  en  wacht. 
Moght  my  dagelicksgebeuren 
d'Eere  van  fooibeten  íleuren  y, 

'k  Droegh  uw  af-zijn  met  geduld. 
Maer,  ó kort-geluckigh wefen , 

'k  Heb  uw'  fchielickheitgelefen 
In  't  betalen  van  mijn'  fchuld. 

Konnen  dan  mijn'  doove  Dichten 
Sulcken  klinckaerts  helpen  ftichten 

'k  Will  het  menigh  mael  beitaen , 
Half  gehackclt ,  half  gehouwen , 
Uytdenruygen,  uytden  rouwen 

Sullen  fy  van  't aenbeeld  gaen. 
Mocht  ick  maer  de  ooghjens  vin- den, 

Ilonde.Rapenburger  Linden  ? 

Die  u  Buerigh  Borger  vrijdt  j 

Oh  !  wat  fouden  mijn' Gedichten 
All  de  Dichtery  doen  fwichten 

Van  mijn'  laeften  wintertijd ! 
Nu  benijd'  ick  u  fijn  beiden , 
Letter-moer,  papierigh  Leiden y 

Nu  mifgun  ick  u  fijn'  jeughd, 
Die  hem  weet  't  te  houden  kijeken 

!  Door  het  laken  van  uw'  Lijeken 
Naer  de  Leid-ílerr  van  iljn'  vreugd. 

|Kijcker,  fpaert  uw'oogen-ichelens Om  den  vrienden  met  te  deelen 
Die  haer  wekelick  geluy  t 

j  En  nuonvergaerdetoonen 
Van  den  anderen  fien  woonen 

Tot  ghy  d'uwe  weer  ontfluy tt. Konnen  u  de  tamme  trecken 

|  Van  mijn'  darmen-nijpers  wecken 
Doorgedommelt  door  mijn' fpraek> 
Houdt,  hier  zijn  de  Roofe-woorden 

Die  ick  op  mij  n'  voofe-koorden 
Heb  gewijdt  tot  uw  vermaeck.. 

Als 



Als  ghy  defe  wilt  vergeten , 
Komt'er  hier  weer  niewe  weten , 

Mijn  gctramp  en  neemt  geen  end. 

Komt  dan  haeft,  ghy  moght  verdwij- 
nen 

Door  het  al  te  ftadigh  fchijnen 

Van  die  Sonnevan  uw'Lent, 

'k  Magh'tmedoogentlick  wel  lijden 
Dat  mijn' vrienden  fich  verblijden, 

Dan  ick  geeffe  maer  te  leen  -, 
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j  En ,  met  oorlof ,  Leidfche  Roosjen  * 
Uw'  Lycorclicke  bloosjen 
Springht  te  langh  voor  onfefcheen. 

En  ghy ,  droncken  in  't  vermaecken, 
Die  lbo  taey  van  daer  kont  raecken, 

Schad'  en  wordt  u  niet  gegunt , 
Hoort  van  veler  vrienden  wegen , 
Komt  ontfanght  der  vrienden  fe* 

gsn> 
Maer  komt  dobbel  fooghy  kunt. 

Aen  Joft\  Tesselschade    Vissg  he  rs,, 
NieHW-getroíwde  j 

J  o 

^Eere  leerlingh  van  de  Trouw, 
Onlancks  Maeghd ,  enonlancks 
Vrouw , 

Teflelfchade ,  die  uw'  gade 
Hebt  gevonden ,  niette  fpade, 
Hebt  verbonden,  niet  te  vroegh , 
Van  de  wonden  die  hy  droegh  j 
Heeft  u  noch  in  't  niewe  leven 

d'Oude  vriendfehap  niet  begeven, 
Huyilghy  noch  in  uwgedacht , 
Diediehuyfingh,  als  gepacht, 
In  uw'  vriend'lickheit  beiaten , 
Doe  ghy ,  eenigh  by  der  iïraten , 

Eenigh  t'huys,  en  om  uw  bedd 
Met  de  eenigheit  befett , 

Spotte  met  de  Jongens  toortfen, * 
Die  u  doch  met  fijner  koortfen 
Onafbiddelicken  brand 

t'Uwer  beurten  heeft  vermant ; 
Zijt  ghy  noch  bedenckens  machtigh 
Hoe  de  Herten,  heet  en  jachtigh 
Na  de  beeck  te  koelen  gaen 
Die  de  min  ten  doele  ftaen  > 

C    K. 

Leent  my  dry  der  toover- woorden 
Die  foo  menigh  oor  bekoorden , 

Dry  aen  't  fchoone  Lauren  Hooft 
Dat  het  mijne  van  my  rooft  j 

Daer  ick  't  een  en  't  ander  baecken 
On-voorfiens  hebderven  naecken , 
Of  het  vyer  dat  blaeckcn  molt 
Blaecken  fonder  branden  koft. 

Seght  haer.  Wie?  Oh!  vraeght 
niet  verder: 

Segt  haer,  hoe  een  Haegfche  Herder, 
Hoe  een  overrompelt  knecht 

Min  op  't  minnen  afgerecht 
Dan  fijn'  lammeren  op  't  vliegen , 
Vry  en  vredigh  van  der  wiegen , 
Onbewogen  voor  de  vonck 

Van  foo  menig'  Minne-lonck, 
Loncken  die  hy  fagh  haer'  punten 
Op  lijn'  wederliefde  munten 
Enbelodderendefijn' 
Om  van  hun  belonckttezijn, 
Endelick  de  fierer  fchichten 

Van  haer' ongemeene  lichten 
M  m  m^  3  Heeft 
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Heeft  onmogelick  geilen 
d'Onverwonnen  borft  re  bi'en  : 

Daer  fijn'  herilenen  af  dav'ren , 

Even  als  de  langfte  klav'ren , 
Of  de  Helmen  om  den  Haegh 

In  een'  dichte  Noorder-vlaegh  ; 
Daer  hem  nu  fijn'  korre  nachcen 
Swart'  hiilorien  van  klachten , 

En  fijn'  dagen  fonder  fchijn 
Nachrs-gelijck  geworden  zijn  > 
Daer  hem  nu  de  wijdfte  wallen 
Aen  den  Amftel  nauw  om  vallen , 

En  de  ruymfte  kaden  fchaers , 
En  de  bruggen  voll  gevaers  > 

Sod  beduyz'len  hem  de  roockeri Die  denHerten-brand  ontfmoocken, 

Soo  en  zijn  fijn'  oogen  fchier , 
Soo  en  fien  fy  niet  als  vier : 
Soo  en  kan  hy  niet  bepeifen , 
Schoon  ten  ende  van  fijn  reifen , 

Schoon  by  Zuyden  't  Zuyder  Meer 
Met  den  voorften  voet  op  't  veer , 
Wie  hem  van  het  Y  gefcheiden , 
Overtoovert  heeft  tot  Leiden , 

En  de  Schipper  die  hem  bracht 

Staet  en  bedelt  om  fijn'  vracht; 
Veerman,  feght  hy,  weeft  te  vreden , 
Loon  voor  arbeid  ftaet  in  reden , 

Maer  de  reden  maeckt  geen'  fchuld , Voor  den  arbeid  is  vervult : 

Schaemte  weigert  u  te  wenfchen 
Heele  vracht  van  halve  menfchen 

En  de  Menfche  dien  gy  fiet , 
Ben  ick  half,  en  daerom  niet : 
Gaet  de  befte  weerhelft  ibecken 

Daer  haer  't  lierïelick  bevloecken 
Van  den  foetften  nederilagh 
Die  oy  t  oogh  in  oogen  fagh 

B    O   E    C    K. 

Uyt  de  borft  heeft  heeten  fcheiden  j 
Herte,  feght,  komt  voort,  na  Leiden, 
't  Geit  my  noch  een'  halve  vracht, 
't  Geit  hem  't  leven  die  u  wacht. 
Schaedtgen,fegt  ghy  dat  ik  mijmer? 

Dat  vergeeft  men  aen  een'  Rij  mer ; 
Kont  ghy  't  met  een  fuer-befien 
Aen  een'  Minnaer  ook  verbi'en  ? 
Voeght,het  Rijmen,en  het  Minnen, 

En  mijn'  ongebaerde  finnen , 
En  mij  n  onbejaerd  gemoet , 
En  mijn  onbedaerde  bloed , 

En  mijn'  onervaeren  oogen ; 
Dunckt  u  dat  hy  min  medoogen 
Kan  verdienen  dan  verwijt 
Die  alleen  van  allen  lijdt  ? 

Maer  bedenckt  'er  by,Vriendinne, 
Waer  toe  quam  't  u  in  den  finne 
d'Onbedacht'  onnoofelheit , 

Van  mijn'tegenwoordigheit Uit  de  veile  ruft  te  haelen , 

Daer  ghy  fulcke,  fulcke  ftraelen 
Om  uw'  houwelickfen  troon 

t'Uwen  luyfter  hadt  ontboón  ? 
Uw'  beleeftheit  doet  my  ftervenj 
d'Eerftefteen  van  mijn  bederven 
Heeft  uw'gunftigheit  geplant. 
Vyand-vriendelickehand , 

Hebt  ghy  d'eerfte  deur  ontiïoten 
Om  mijn'  broofe  borft  te  blooten  j 
Hebt  ghy  d'eerfte  Bijlgeftelt 

i  Die  mijn' vryheit  heeft  geveltj 
Laet  u  d'eerfte  forge  kiften , 
d'Ecrfte  plaefter  toe  te  ruften 
Over  d'eerfte  Minne-kneep 
Die  my  eerft  tot  uwent  neep. 

Oh  !  of  oock  die  hooger'  ftraelen 
Tot  medoogen  wilden  daelen , 

En 
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En  de  voedfter  van  mijn'  pijn 
Mijn'  geneefter  konde zijn  !    (haer, 
Seght  haer,lbete  voorfpraeck,feght 

Soo  Sy  nijdigh  onderrecht  waer, 
Wetens-willigh  wie  fich  ftout 
Soo  veel  dervens  heeft  betrouwt  5 

't  IfTer  een,  feght,  van  de  jaeren 

Die,  geburen  van  't  bedaeren , 
En  de  ftatelicke  vreughd , 
Paelen  aen  de  tweede  jeughd : 

't  Welgevall  van  fchooneleden 
Schreef  hem  niemand  toe  met  reden, 

Aen  het  bruynen  van  fijn'  huyt 
Kijckt  de  Haeghfe  Herder  uyt : 
Maer  hy  du  nekt  fich  felfs  teblofen 
Als  de  morgenftondfche  roofen , 
Zedert  hy  den  wederflagh 

Van  haer  oogh  in  't  fijne  fagh : 
Soo  verlicht  der  Sonnen  luyfter 
Aller  wegen  alle  duyfter , 
Soo  is  heel  den  Hemel  fchoon 

Om  het  by-zijn  van  de  Goón. 
Over-wightvangulde  fchijven, 

Die  't  ter  Wereld  al  bedrijven , 
Meer  als  noodelicke  Munt 

Heeft  fijn'  fterr  hem  niet  vergunt ; 
Weinigh  maeyen,  weinigh  ploegen , 
Klein  befitt  in  groot  genoegen , 
En  dat  middelmaetigh  veel 
Zijn  gevallen  tot  fijn  deel ; 

Maer  fijn'  nieweMin-gedachten 
Heele  dagen,  halve  nachten , 

Zijn  fijn'  fchatten  in  't  gemoed 
Daer  hy  Rijckaf  heeten  moet. 

Voorraed  van  gegeten  lett'ren , 
Om  geleerde  t'overfchett'ren , 
Schuylt'er  weinigh  in  fijn  hoofd  ■> 
Waer  het  evenwel  geklooft 

't  Waer  vol  letteren  te  vinden , 
Letteren  die  herten  binden , 
Maer  met  hope  van  gena , 
Soete  lett'ren  M.V.K. 

Sterreftocken  aen  te  itellen , 
Om  de  Fackelen  te  tellen , 
Om  de  keerfien  ga  te  flaen 
Die  het  Hemel-holl  begaen , 
Zijn  gefifte  wetenfehappen 

Die  fijn'  herílenen  ontihappen , 
En  de  geeften  van  fijn  oogh 
Weigeren  haer  vier  foo  hoogh ; 
Maer  twee  helderer  Planeten 

Zijn  de  doelen  van  fijn  weten , 
En  de  fierren  die  hy  ichiet ; 

Hooger'  Hemel  kent  hy  niet.  (ling, 
Stemme-ftreelingh,fnaren-krabb'- 

Iseen'  konftelicke  brabb'ling 
Die  fijn'  handen  en  fijn'  keel 
Niet  en  kennen  als  ten  deel  j 
Maer,  al  ftinckt  het  eigen  roemen  3 

Laura,  kan  fijn'  keel  niet  noemen 
Of  fy  ftaeter  af  en  trilt 

Als  een  Eicken  rijs  in  't  wild  > 
Snaeren  kan  fijn'hand  niet  raecken 
Die  wat  Lauras-achtigh  kraecken 

Of  fijn'  vingers  gaender  af 
Als  een  viervoet  naer  een'  draf  i 
Daer  dan  hand  en  keel  vergaeren  ? 
Laura  feggen  al  de  fnaeren 
Laura  korten  Laura  langh 

Zijn  de  Noten  van  fijn'  iangh. 
Verr  en  verfch-geraepte  Rijmen 

Regel-dicht  aen  een  te  lij  men, 

Hooger  fweven  als  't  geberght 
Is  fijn  pen  te  veel geverght ; 
Kruypen  kan  hy  ,  gaen  enfpringen , 

En  gelijcks  der  aerdc  fingen  •, 
't  Water 
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't  Water  dat  de  Rijmers  maeckt 
Heeft  fijn'  lippen  noy  t  geraeckt  j 
Maer  de  wel  gevoeghde  giften 
Die  den  Hemel  door  de  liften 
En  het  keurlick  onderfcheid 

Van  een'  milde  gierigheid , 
Over  haer'  beminde  kuy ven 
Nederwaerts  heeft  laten  ft  u  y  ven  , 

Kitteleniljn'  aendachtnauvv, 
't  Vliegen  wordt  hem  wel  lbo  gauw 
Als  de  beft-gewieckte  vliegers 

(JDat  's  Poe'telickfte  liegers  } 
En  fijn  afgevlogen  Dicht 

Rijft  hem"  felver  uy  t  't  gelicht. Seght  haer  dan,hy  heeft  den  fegen 
Van  de  fchoonheit  n  iet  gekregen , 
Noch  de  geeftelicke  gonft 

Van  gefogen  Letter-konft ; 
Sterren  kan  hy  niet  beroemen 

Van  de  feven  een'  te  noemen ; 
Op  de  Noten  is  hy  fchorr , 
Op  de  Snaren  vinger-dorr  ; 
Rij  mens  is  hy  onervaeren 
Als  de  Ploeger  in  de  baeren , 
Als  de  Zeeman  in  de  Terw , 
Als  de  blinden  in  de  verw : 

Evenwel  't  bevalligh  wefen , 
't  Rijck,  het  ruym-gelettert  wefen , 
't  Spelen  dat  by  geen  en  lijekt , 
't  Singen  dat  maer  't  uwe  wijekt , 
't  Rij  men  dat  hy  felf  kan  achten , 
Houdt  hy  all'  van  uwe  krachten  , 

Kont  ghy  't  fchepfel  van  uw'  fin 
Min  vereeren  als  uw'  Min  ? 
Schijnt  fy  na  de  Min  te  hooren , 
Varfe  vafter  by  die  oo ren , 

Seght  haer  dan  als  ̂ silard  fei', 
Doe  fijn  krachtiger  gevlei 
Perfte  door  de  koele  korften 

Van  uw'  overvrofen  borften , 

En  uw  Ys-lijck'  ongena 
Dede  doyen  in  een  Ja. 

Defezijn  de  fcherpfte  pijlen 

Die  wy  t'famen  konnen  vijlen ; 
Soo  haerdandetegenftand 
Van  een  herder  Hert  vermant} 

TeiTelfcha,  hoe  fal  ick  't  herden  ? 
Ghy  vergeeffche  Tolck  te  werden , 
En,  oh  armen,  ick,  en  ick 

Proye  van  mijn' eigen  ftrick'  I 
Sullen  niet  mij  h'  eigen  fchachten 
Met  den  woeckerloon  van  krachten 

Keeren  op  het  broofe  bloot 
Van  de  fchutter  diefé  fchoot  ? 

Oh  !  ick  fpel  het  langh  te  voren , 

Lieve  Tolck,  ick  fal  't  befmooren ; 
'k  Hebgeen'  Lauwer  om  de  muts 
Tegen  lukken  blixem-bluts. 
Wil  's  haer  dan  in  bloed  vermaecken? 

Ja  fy;  'k  fie  de  dood  genaecken  ; 
Neen  fy;  't  Is  geen'  Maegden  deugd; 
Ja  fy-,  't  Isonnoofei'  vreughd ; 
Neen  fy  ;  't  Moght  haer  namaels rouwen ; 

Ja  fy ;  Droef  heit  kan  verkou  wen  ; 

Neen  fy  ;  'k  heb  het  niet  verdient ; 

Ja  fy ;  om  een'  liever'  vriend, 
Óey  !    daer  waggelt   mijn  ver- 

moeyen-, 
TeiTelfcha,  om  tijd  te  fpoeyen ; 
Korte  moey t  voor  langh  bediet , 
Vraeght  haer,  of  fy  wil,  of  niet? 

Slof 
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Slot-regel  van  de  Antwoord  van  den  Droft 
Hoofd  op  het  voorgaende. 

SOetjes,  toefivat,  noch  temeoordjen 

lek  u  bij  te»  moet  in  't  oor t jen , 
Dat  mijn  hot  fíes  rammelrad 
Schoont  jes ,  Jchier »  vergeten  had; 

Spreeckje  't  CMcisje  blondt  van  h  aeren « 
Paft  voor  al  haer  te  verklaeren% 

Klaerder  dan  ghy  't  my  bediedt , 
Vastaer-T  oft  ghy' t  meent  oft  niet. 

^5 

BOSS-   DICHT. 

ECho ,  leden-loofe  Geeft, 
Dien  lbo  menigh  Minnacr  vreeft , 

Om  de  waerheit  niet  te  hooren 

Die  hem  't  hert  breecktdoor  fijn'  ooren. 
Kreet  ghy  niet  om  Thisbesdood 

En  haer'  lieven  Min-genoot  ?  Noot. 
Herde  hoer ,  kont  ghy  verachten 

Soo  medoogentlicke  klachten  ?        'k  Lachten. 
Kont  ghy  lacchen,  vinnighvel, 
Om  een  ander  mans  gequel  ?  Wel. 
Die  de  Min  veracht  die  ilaetiè , 
Quellingh  vindt  al  om  haer  plaetfe.       Laet  fe. 
Was  dan  Pyrams  ftervenfoet 

In  fijn'  Thishes  arm  en  bloed  ?       Armen  bloed ! 
Daer  mé  komt  u ,  kan  ick  hooren , 

Weder  d'oude  Min  te  voren.       Min  tevoren. 

Doe  Narciss  uw'  hand  ontwoey , 
Hoe  was  doen  uw  hert  te  moey  ?  Oey ! 
Waer ,  waerom ,  wat  heenen  quam  hy , 
Welcke  wegh  van  fterven  nam  hy  ?  Amy ! 
Doec  u  nu  defmalte  weer 

Van  lij  n  fchoon  geftalte  feer  \        Al  te  ièer. 
Nnn  Em- 
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Emmers  uyt  fijn  hard  medoogen 
Quam  fom  cijds  een  foen  gevlogen  j         Logen . 

Wild'  hy  ncmmer  nader  rre'en , 

Quamtghy'nemmermeeraen  een?         Neen. Wafïèr  dan  in  bofch  en  velden 

Altijd  een  die  hem  verfelden  ?  Selden. 

Soogebeurde'r,  alsickfegh. 
Altemet  wat  by  den  wegh.  Wech, 
Altijd  leidt  de  waerheit  achter, 

Of  de  vleyery  verfacht'er.  Sachter. 
Was  fijn  hertfoodick  verloodt, 
Quam  hy  nemmerongenoodt?         Noot. 
Iflèr  van  hem  niet  gebleven 

Soo  veel  als  hy  was  in  't  leven  ?  Even. 

Vergelijckt  ghy  dan  een'  knecht 
By  een'  bloem  in  't  veld  gerecht  ?         Recht. Wat  is  dan  de  fchoonheits  waerde 

Of  s'  al  fchoonheit  noy  t  en  paerde  ?       Aerdc. 
En  wat  wint  hy  diefe  vindt , 
En  wat  vindt  hy  diefe  wint?  Wind. 

Sietme'r  veel'  naer  Blommen  loopen 
En  na  wind  en  aerde  hopean  ?  Hoopen. 

Waer.t  ghy  niet  van  't  felve  fogh 
Dronckendoej  of  zijtghy  't  noch?         Och! 
Hoe  ontwaeckt  ghy  dus  vroegh  's  mergens. 
Of  verwacht  ghy  yet  van  ergens  ?         Nergens. 
Of  bemint  ghy  onverfpiedt 

Tt  Eerfte  dat  ghy  hoort  of  fiet  ?  Yet. 
Of  de  Satirs  nu  eens  quamen 
En  u  in  haer'  koten  namen  ?  Amen. 

Sult  ghy  eewigh  't  minne-lied 
Singen ,  en  verlaten  niet  ?  Laet,  en  niet. 

Soudt  gy'r  voor  u  daeghs  geneeren 
Meer  dan  't  half  dozij  n  begeeren  ?         Geeren . 
Houdt ;  ghy  eigen-fchande  bell , 
Kond t  ghy  fwijgen ,  al  waer  wel .         Vaer  wel . 

KLUCHT. 
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K    L    U 

't  F    Uilen  een'  beluften  Geeft 

-L*  (Utrecht  is  fijn  t'huys  ge  weeft) 
Malle  menfchen  te  vermaken 

En  met  fchandewijs  te  maken  : 

Daer  toe  veinfden  hy  't  bedrijf 
Van  de  Maeghden  vijf  en  vijf, 

,  Die'r  de  vijf  mallooten  waren , 
I  In  verthooningh  te  verklaren , 

Naer  hy  't  in  de  letter  vond 
Van  't  Genadiger  Verbond. 

Stijlen.ded'  hy  weinig'  ftellen , 
En  daer  berderen  op  vellen 

Toegefpijckert,  toegehaeckt, 

En  't  (lellagie  was  gemaeckt : 
Maer  de  ruy mte  vry  benepen , 
Vry  ondienilelick  begrepen , 
Daer  fich  niemand  aen  en  ftiet 

Oft  fijn  hoofd  om  achter  liet. 
Venfters,  luyven,  daken,  deuren 

Dreighden  onder 't  pack  tefcheuren 
Van  het  opgedrongen  volck* 

Onder  dreev  het  als  een' Wolck, 
Die  de  witte  Winter-buyen 

Uyt  den  Noorden  jaegt  in  't  Zuyen : Die  daer  niet  te  fien  en  was 

Hiet  men  doot  of  min  te  pas. 
Maeghden  boven  alle  vrouwen 
AVarender  niet  uyt  te  houwen , 

'Maegden  fagh  men  waer  men  ftond , Of  bedrieghick  mijnen  mond  ? 
Meiskens  fagmen  waermen  heen  fag; 

Mos  lick  ofmer  een'  van  tween  fem, 
Mog'lick  offer  thien  gevraeght 
Hadd' gefworen ,  wyfijn  Maeghd. 
Vanden  Middagh  tot  den  Duyfter 

I^Kleine  dingen  krijgen  luyfter 

C    H    T. 

Van  der  keeriTen  kleine  vlam) 
Sat  men  eer  men  yet  vernam  : 

Somtijds  roerde'r  yet  van  binnen , 
En  men  riepe'r ,  Sy  beginnen  : 
Sei  den  eenen  door  een 'Í  pleet, 
Wacht,  de  thiende  wordt  gcklecdr ; 
And're  fwoeren  door  de  klamoen , 
't  Sal  hem  gelden ,  'k  fie  de  lampen ; Dien  het  wachten  viel  te  baneh 

Vond  vermaken  in  't  verlangh . 
Na  verlangen  en  verwachten , 

Na  veel' on  verdulde  klachten , 
Komt  de  Baes  voor  uyt  getrc'en 

Met  de  Roll  van  defe  re'en  ;      ("nen, Vrienden  miniien  meeft  Vriend  in- 

Die  ons  geernc  faeght  beginnen 
Datoyt  niemand  en  begoft 
Daer  lij  n  volck  niet  ftaen  en  koft  •, 

Wilt  gy  fien  thienMaegden  hand'len 
Daer  geen'  vijf  en  konnen  wand'len? Lieve  fiet  eens  rondom  my , 

Hier  en  is  geen'  plaets  voor  dry  ? 
'k  Sie  u  't  onverftand  bekennen , 
J  En  befchuldigen  uw  rennen 
Op  den  roep  van  niewigheid 

!  Sonder  fchaduw'  van  befcheid  : 
¡  Maer  een'  ander'  hoor  ick  klagen 
;  En  tot  aller  onfchuld  vraegen 
|  Waerom  hebt  gy ,  die  ons  lacckt , 
Niet  een'  ruy  mer  plaets  gemaeckt  ? 
't  Is  nietqualick  opgenomen 
Alen  is'tnietover-pluys> 
;  Want  de  mis-ilagh  uy  tgenomea 
Van  het  onbequaem  raduys, 
All'  de  dwacfe  zijn  gekomen , 
En  de  wijfie  blijven  thuys. 

Nnn  2  Boe- 
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Boerea-tael, 

Jen  den  Vryhew  "pan  AJperen. 

ROomfch  s»efpan,  Veneetfche  her- ders, 

Tweede  vrijfter  van  ons'  Herders , 
Haeghfche  maekfel,Franfche  kropp, 
Franfche  ilellingh,Haeghfche  kopp , 
Haeghfch-Veneetfche-Franfche  ¿pa- nen, 

Luyr,  getuyge  van  mijn'  tranen , 
Luyt,  getuyge  van  mijn'  vreughd , 
Van  mijn'  onbevlecktejeughd  > 
Luyt,  toekomende  verblijden 

(Emmers  wil  't  den  Hemel  lijden} 
Van  mijn'  dorren  ouderdom ;. 
Luyt,  mijn'ftilleTreves-trom  j 
Luyt ,   mijn'  Fluyt ,   mijn'  doove Trompen ; 

Luyt,  mijn'  Feeft,  mijn'  druyven- 
dompen  y 

Luyt,  mijn  heulch  onnoofelfpel, 
Mijn  vermaeckelick  gequcll  -, 

Luyt,miin'voorfpraekby  de  Meisjes, 
Die  wel  fes,  wel  feven  reisjes 
Seven  knechjeswel-gepaert, 
Om  een  boompjenhebt  vergaert> 

Luyt,  mijn  fleutel  totte  kamers 
Daer  men  fonder  gouden  hamers 

Sclden  in  geraeckt  of  niet  -, 
Daer  men  't  Volckjen  niet  en  fiet 
Dan  gedoken  in  den  doncker , 
Daer  het  Manne-volck  heetjoncker, 
Daer  de  Vrij  ilcr  Joffer  heet , 
Daer  men  altijd  fuyeker  eet } 

Daer  de  deuren  en  de  mueren 

Met  fluweele  lange  lueren 
Zijn  behangen  en  bedeckt, 
Daer  men  mette  Boeren  geckr , 
Daer  het  altijd  is  vol  reucken 

Recht  als  in  een' kermis-keucken , 
Daer  de  le'ren-wanten  duym 
Steeckt  vol  muskes  en  parfuym , 
Daer  de  mantels  en  de  kragen 

Soo  veel'  vreemde  kleuren  dragen 
Dat  het  in  een  menfeh  fijn  oogh 
Flickert  als  een  Regenboogh  j. 
Daer  men  heele  winter-nachten 
Met  hetbloote  hoofd  moet  wachten, 
Orneen  handjen  volgewins, 

Op  een'  Hertogh  of  een'  Prins : 
Luyt,  mijneerftewegh-bereider 
Totten  grooten  Menfchen-weider 

Weft  by  Noorden  't  Noorder  Meer 
(Japick,  dunckt  my,  hiet  den  Heer) 
Die  fijn'  hoog  h-gel  eerde  ooren. 
Om  den  Herder-tramp  te  hooren 
Die  ghy  hem  te  wille  floeght , 
Goedertieren  heeft  gevoeght. 

Luyt,  by  Luy  ten  vergeleken 
Die  voor  Luy  ten  noy  t  en  weken , 
Luyt ,  die  uwes  Trampers  naem 
Kondigh  maeckt  en  aengenaem , 

Tweemael  feven  Jaer'geluyftert, 
Meer  bevochten  dan  verduyilert, 
Luyt,  te  veel  gepreièn  Luyt, 

Stopt  uw'  fnaeren ,  \^dnna  fluyt. 

Uyt 
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Uy  t  was  de  Boeren-deun ,  foo  haeit  het  Herder-wicht 
Sij  n'  Anna. ,  fij  nen  fchrick ,  kreegh  naerder  in  't  gelicht , 
En  fagh  haer't  Fluy tjen  vaft  van  alle  kanten  klaeren , 
En  fagh  een' jonge  Rei  rontfom  haer  lijf  vergaeren , 
En  fagh  het  foet  gefwell  van  d'een'  en  d'ander'  koon , 
Daermede,  foo  hem  docht,  fy  peilden  na  den  toon. 

Ghy  die  het  Roemer-lied  aen  uwe  kroon  gehangen, 
Geluckigh  Heer-Poëet,  gehoort  hebt  en  ontfangen , 

Ghy  die  verftaethoe  verr'  een'  Amfteldamfche  fluyt 
Verketelt  en  verdooft  een'  Haeghfche  Herder-luy  t , 
Spreeckt  vonnis  tuflehen  tween ,  of  niet  de  lompe  Jongen 
Sijn  fchraele  darm  gefchrap  voorfichtigh  heeft  bedwongen  , 

Daer  __»»/«  keel  verfcheen  :  Of 't  niet  is,  iöohy  meent, 
Beft  tijdelick  gefwicht ,  eer  fchandelick  verbeent. 
_________    ■!»"-  II. 

Aen  J.  van  Broiïerhuyien , 

Opfijn  verltmgb  naer  't  uytkomenmijner  Dicht  en. 
WAeromgaeptghy,  Brofterhuyfen, 

Als  de  Waterlandfche  Sluy  fen , 

Naer  een'  vingerhoed  vol  nats, 
Offer  vry  een'  Zee  vol  fchats 
Uy t  mij  n'  dorre  pen  fou  ftorten  ? 
't  Is  de  drinckens  vreughd  verkorten 
Die  föo  wijd  fijn'  wangen  reckt 
Dat  hy  noy  t  verlangh  en  leekt , 
Maer  de  gall  flickt  fonder  raecken , 
En  den  Honigh  fonder  fmaecken , 

Even  als  een'  Steuren-fuyck 
't  Grondelingh  in  heuren  buyek. 

Wacht  my  wat  met  enger'  lippen , 
Daer  ick  tuifchen  in  mogh'  glippen , 
Als  een  palingh  door  een'  kloof 
Daerfijn  jonghdoor  henen  fchoof , 

En  mijn'  anders doovenet'len 
Sullen  uwe  nauwte  ket'len , 
En  mijn  anders  dom  geluyt 

d'Oore  die  ten  naeften  fluyt. 

Nnn  3  'kSal: 
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'k  Sal  mijn' Zetter  onderwijlen 
Met  fijn'  Letter  wonder  ijlen , 
'k  Sal  mijn'  Drucker  ilaevendoen , 
En  van  ftappen  draeven  doen  ■, 
'k  Salfe  beide  met  haer  fweeten 
't  Water  warmen  lparen  heeten, 
'k  Sal  den  Binder  voor  een  blad 
Rijgen  heeten  wat  hy  vatt , 
'k  Sal  den  Wagenaer  na  Leyen 
Dobb'le  fweepen  heeten  breyen , En  doen  rennen  met  de  Meer 

Als  waer'  Phaëthon  op  't  veer. 
'k  Sal  het  pack  met  Citos  decken , 
En  den  Brieven-draeger  recken , 
En  doen  rucken  aen  uw'  bell , 
Dat  de  Meid  fal roepen,  wel, 
Wel  wat  gaet  den  Bengel  over  ? 
Daer  op  fal  hy ,  foo  wat  grover , 
öoo  wat  holler  uy  t  die  ftroot , 
Die  bebierde  Mengel-goot , 
Ripfen,  voor  de  reedite  antwoord , 
Hier  jou  varcke ,  reickje  hand  voort , 

'k  Heb  eloope  met  dit  pack 
Tegens  ftoep  en  luy  v  en  dack 
Offer  heel  Breda  na  vafte  > 

Helpme  van  den  bras  ontlafte , 
Haelmegeld,  ftapphéne,  drá, 
Brofterhuyfen  wachter  na. 

Sooghydan  het  zegel-pluy  fen  , 
En  de  vellen  door  te  luy  fen , 
Niet  foo  haeft  en  hebt  begoft, 

Of  ghy  klaeght ,  wat  laffer  koft  ! 
Foey,  de  Bergen  zijn  verloit 
Van  belacchclicke  Muyfen ; 

'k  Hael  mijn  wenfchen  door  den  hals , 
All'  mijn'  giilingen  zijn  vals : 

'k  Sal  niet  wederfpreken ,  als 
Waerom  gaept  ghy ,  Brofterhuyfen  ? 

KHnck- 
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Klinck-dicht  van  den  Droft  Hooft. 

MEn  voed'  Acfnïles  op  met  Mergh  uyt  Leeuwen  fchomken ; 

Dies  fie  dend'  oorlogh-fucht  reed  door  fijn  leden  rap  : 
Van  ruften  irierd  hy  mat ,  van  Koelen  frijch ;  enfehrap 

Stond  hy  veel  liever  dan  hyjlach  in  lufi  verfoncken. 

Maer  Huygens  inborfi ,  die  voor/och  heeft  opgedroneken 

Der  Edeler  Konfien  klaer  enfinne-fuyvrendfap , 
Vlamt  op  het  eerlickfraey ,  Tvaer  naefijn  vrijerfchap 

Uyt  allen y  ver  rent  geprickt  met  heiige  yoncken. 
Dies  luyfiren  nu  fijn  lujt  3fijnfiem ,  fijnftreelend  dicht , 
Na  iretten  van  die  geeft  op  alles  afgericht. 

Na  defefchickt  haer  'tpuickfijn'r  uytgelefen  z-eeden. 
Doch  dit  's  maer  voorfitl;  t'hans  de  Tvelvaerdt  van  fijn  land 
En  vry  gevochten  volck ,  aenft ellen  Kil  haer  trant 

Op  maetjlagh  eenes  ziels  foo  vol  van  Rijm  en  Reden. 

47  ï 

Antwoord. 

ICk  by  den  heldt  geftelt ,  die  uyt  der  Leeuwen  fchoncken 

Den  oorlogh  y  ver  foogh  en  't  Leeuwelicke  rapp , 
Die  Troyen  hielp  in  d'afch ,  en  ílelden  Hetfor  fchrapp .' 

Soo  diep  en  legh  ick  niet  in  eigen  waen  verfoncken , 
Soo  veel  en  heb  ick  niet  uyt  Lethe  opgedroneken , 

Dat  ick  's  my  weerdigh  kenn'  -,  al  paert  het  vloeyend'  fapp 
Van  uwe  Hooffche  pen  't  onwetend  vrijerfchapp. 

Van  een'  rond'  Batavier  by  d'edel'  Grieckfche  voncken. 
Wat  kan  hy  waerdigh  zijn  die  noch  op  Stem  noch  Dicht , 
Ervaeren ,  nochopLuytmagh heeten afgericht? 

Veel  minder  op  het  puyck  van  uy  rgelefen  Zeden  ? 

Dies  vind'  ick  in  uw  Dicht,  puyck-Dichter  van  ons  land , 
Konir,  jonftj  genegentheit,  maer,  rijm,  en  regel-trant , 

("Vergeeft  my  't  redclick  ontkennen}  maer  geen'  reden. 

Weder- 
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Wedcr-antwoord  van  den  iêlven. 

NIetby ,  macr  boven felfs  Achules  grove fchoncken 
En  domme-krachtigh  hert ,  fiel  ick  de  geeft  en  rap 

Dien  niet  opkomen  kan  ,  o  f  flux  enjlaenfejchrap , 

Die  noyt  in  't  ivelfand  van  dcfuffery  yerfoncken. 
Granaedfche  Wol  had  noy  t  het  gloeyroodt  bet  gedroncken 

Daer  't  yoeder  venver  is ,  aen  groene  Kruydenfap  t 
Ksils  kennis  heeft  ge  gr  ij jl  uit  groene  vryerfchap 

iVaer  aen  men  n>erdt geTvaer  foo  Goddelicke  voncken. 

cJlfaer  looft  Mufieus  om  fijn  ziele-Jleepend'  dicht , 
Amphions  vingers  tttck  ter  luyten  afgericht , 

O  f  Oï^hcns  f angh ,  die  V  J/Ut  infcherpte  tamme  zeden  ¿ 

't  lsydelhoofts  beft  aen  geM>aecht door veder  landt, 
fan  'tgeefi  verleiden ,  fieens-voeghjaemheid ,  bootnen-trant^ 

Het  mijn  oockyver  is ,  beken  ick,  engcenreden* 

Bejluyt  aen  den  Jehen  ,  tot  affcbeïd, 

op  't  vertreck  naer  Engeland. 

T"\  Anck  hebbe  't  Leeuwen  mergh  en  grov'  Achules  fchoncken  , 
■*-^    Die  mijn'  verkleumde  hand  van  kramp-ftijf  maeckten  rapp, 

En  ftelden  tegen 't  Hooft  der  hoofden  hoofftuck  fchrapp , 
Daer  fy  te  voren  lagh  in  fchimmel-fchae  verfoncken. 
Och  had  ick  ecnen  dropp  op  Helicon  gedroncken 

Van  dat  daer  boven  heet  het  Henxile-klauwen  fapp , 

En  onder  't  groene  hout  van  't  vochtigh  vrijerfchapp 
Een  blaeckend'  viergeftoockt  in  plaets  van  defe  voncken  ! 

Wat  had  ick  langh  mijn' item,  mijn  danckbaerhertigh  Dicht, 
Mijn'  fnaeren  op  den  toon  van  uw'  lof  afgericht , 

Daer  nu  mijn'onmacht  is  de  regel  van  mijn'  Zeden. 
Vaert  wel  vol herilent  Hooft }  mijn  Schipper  will  van  land  -, 
Daer  gae  ick  lpringen  heen  op  Thetis  baeren-trant ; 

Ick  ge  v'  U  d'eerfte  eer ,  gunt  my  de  lefte  reden. 

op 
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Op  dcnjchen  trant ,  door 

Joftv.    Anna   Vissciurs, 

Dit  heb  ick  nochgelickt  uyt  d'uytgefopenfchoncken , 

Daer  van  mijnfiram  verft 'and'  enfi/jvepen  Tverdt  rap  ; 
Njet,  TceerdeVrienden,  ommijnfelfs  te flellen  fchrap 

Tegen  u  lieden  geejl ;  dan  lagh  ick  laegh  verfonckcn 
I»  diepe  hovaerdy ;  CMaer  om  dit  ick  gedroncken 

Vanfuyvervriendtfchap  heb  het fmaeckelicke pip , 
Soo  ben  ick  bly  dat  ick  de  groene  vrijerfchap 

xjhlet  rijpe  manheidheb  in  vrientfchap  doen  ont fon  eken. 

Celijck  mint  fijns  gehjek ,  bei  zift  ghy  door  u  Dicht 
Vermaert ,  en  beide  in  geleertheid  afgericht  j 

Ook  beid'  uytmuntendin  verftandt  en  brave  Zeden. 

Wier  v'mtmenfulckc  nee  e  in  'tganjche  lijder  ¿and; 
Want  f oo  de  eene [peelt ,  fiogaet  den  aerfij?i  trant ; 

Dat ghy  dan  vrienden  zijt  is  (duncktmy)  meer  als  reden. 

+73 

Noch  op  denfehen , 

Door Joffw.   Tesselschade   Visscher, 
HOe  Ivel ick noyt enfeoghpit  uyt der  Leeuwen fchoncken , 

Soo  voel  ick  evemvel  mi/ngee/len  Teerden  rap , 

Gemoedight  door  u  Rijm  hun  krachten  jl ellen  fchr at? 

Om  kanten  tegen  't  lny  dat  d'yver  hield  verfoncken. 
U  fityghlingh >  als  vermint ,  lagh  overfialligh  dronckeri 

In  "tceeldens  vette fchoot ,  enjoogh  hetfitchtighjap 
Uyt  Coppers  boefem  daer  de  quixe  vrijerfchap 
Uyt  bluften  met  hun  vier  als  Tvater  iwe  voncken. 

Noch  hield  ghy  d' 'overhand:  dies  fiel  ick  afgedicht 
Veer  boven  Heltery  ten  oorlogh  afgericht  : 

Die  cbeingen  met  gebeld ;  ghy  met  beleefde  ztden. 

CWoetbla/êrs  alle  bei  van't  luckigh  Nederland-, 
Al  Tvat  van  voeten  Tveet  moet  danfen  na  una  Trant , 

En  Tvelge  troffen  galm  opfieutel  van  de  Reden. 

O  o  o  Noch 



4^  VIII.     B  O  E  C  K. 

Noch  op  den  fehen , 

Door  J.  van  Bro  sterhuysen, 

KOft  ick ,  ick  maeck  't  een  Fluyt  van  d 'uytgefpen  fchoncken 
yVaer  op  ick  (pee id  u  lof  met  vingers  leis  en  rap , 

Chy  ge  e  ft  en  die  ui»  Naemfet  tegen  d'eelcenfchrap, 
En  al  Tvat  haejlfal  ?ijn  in  Lethes  yloed  verfoncken. 

Uliaer 'k  heb  noyt  Qdat  ick  Tveet)  uyt  d'Heingftenbrongedroncken  -y 
Vit  dicht  ick  door  een  (wier  van  'tfnneroerendfap 
XJk>s iverckelicken  dicht s  belvceght :  loatyrijerfchap, 

Hoe  luy  enfoulo  dacr  door  inyver  met  ontfoncken  ? 

Doch  y  ver  i  (f er  maer  te  (peuren  in  mijn  Dicht , 
Dat  noch  op  Tvetcnfchap ,  noch  konjl  ü  afgericht : 

Dies  niet  op  lofran  Zicle-ftepend'  eele  Zeden  . 
Siwhtfelver  ulvcn  lof,  Hooft  dichters  van  ons  Land , 

Soo  nucrf  ick  u  na ,  en  houlv  (oo  Ivat  den  Trant 

Van  ulv  geleerde  Rijm  en  D?elbeley  de  reden. 

Nocb  op  den  fehen, 

Door    G.    R..  Doublet, 

T/"  Recgh  mier  Achules  ee;is  een.flurpjen  uyt  de  fchoncken 
•*-*-     Soo  dickmaelnu  hcrfcb'ift-,  hy  li'ierdt  van  doodneer  rap }     ■ 

Hy  (ielden  tegen  Helen  al (ifh  felven  fchrap , 

In  lï'/ens  geleeld  hy  leitfoo  dom.  en  diep  yerfoncken. 

Want  (choon  hy  heeft  nú  lavgh >'ttyt Xethe cpgedroncken 
Die  al-vergetens  vocht, ,  dat finne- (luym'rend (ap  , 
Sijn  dood-yervrofen  h^rts  ma?ihafte  vrijerfchap 

Sou  docr  dit  pittich  mergh  yacer  heel  van  niculvs  o  ntfoncken ,  . 

En  Uchtlicklvierd'  hy  beid' 'in flerekt 'en foct  gedicht 

Op  fypaerd  en  pen  d'aer  doorgeli/ck'lick  afgericht  : 
Soo  dat  fijn  "wreed  gemoet  getcmt  door  macker  z,eden 

d'HerJchajfcrs  y  ah  dat  mergh ,  .Piiyck-hoofdcn  van  ons  Land,  ■ 
Diuck  lieten  fou  datfijnlvildwocfcetniorloghs-trant 

Ter  feit "wierd  met  vernuft ,  met  geef}  igheid ,  met  reden. 
Omnibus  hoc  vitium  est. 

Se- 
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Behouden  reis  naer  Engeland, 
Door  den  Droft 

HOOF       T. 

T Rompetter  v&nl^jptmn heb  iek  op  U een bèe ? 

Rondt  n>.(t  de  fangen  ,  en  te  itercke  leght  «>'  longen  -, 
Op  dat  deftúyen-afm  ten  hoor  en  nytgei* rongen 
Doe  luyftren^eer  en  Tvindt:  Enkundight over  Zee , 

Uytulves  Koninghs-mtem ,  fio  trafile  y-ajle  vree , 

^yils  Tvordtgeviert  l^anncer  d'Tfvogel  is  in  't  jongen. 
Sijn  Volck ,  Ooft  uytgefeidt ,  Houd'  <lALoI al bedwongen , 
Soo  Ungb  /ö/'Huygens  heb  be feilt  geveenfehte  Ree. 

Oft  draeltghy  en  Tvilt  eerjl  «V  <JMeefter  oorlof  %  ragen  ? 
Geen  noodt  ooek ;  Schipbreuck  kan  Arion  niet  vertragen  : 

Dien  de  Dolfijn  ;  als  't  namet ,  moet  dienen  tot  een"  fchnyt. 
Sijiifinghf.il buren  bats  ,  en  lujtruftigebuyen 

Licht ,  tegen  eigen  aerdt  van  tochten  Tvoeft ,  opruyen ; 
En  maken  Zedigh  Zee  enftormen  met  fijn  Luyt. 

Omnibus  idem. 

... 

A 

Daer  op. 

Rions  Swaenen-  treur  en  Dood-bereide  be'e , 

Het  uyteritegepoogh  van  fijn' geleerde  longen 
Heeft  het  hem  't  leven  oock  den  Rooveren  ontwrongen  ? Neen.  een  beleefder  Villeh  ontvoerden  hem  de  Zee. 

Hoe  ?  by  de  Menfchen  vrees ,  en  by  de  beeiten  vre'e  ? 
Fy,  grijfelogen-eeuw  :  Komt  leert  het  by  de  jongen, 

Wie  Water,  Winden  Weeralfingend'  heeft  bedwongen , 
Tot  fijn  gefcheepte  Vriend  bezeilde  Jacobs  Ree. 

Ick  geve  voll  befcheid  op 't  ongeloovigh  vraegen , 
lek,  Thetis  toren  laeft,  der  Schipperen  verzaegen  , 
Ontfwommen  op  de  kiel  van  Hoofts  bewenfehte  fchuy t. 

Corinthen,  hoort,  enwijcktj  Noord-weitelicker buyen 

Te  dempen  meteen  woord,  Zuyd-Oofter'opteruyen, 
Dat  kan  een  Hollands  lied,  meer  als  een'  Grieckfche  Luyt. Ooo  j  Op 
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Op  het  Diamant -flift  yan  Ioff" . 
ANNA     R.     VISSCHER. 

f~~*  Hy  die  den  fnellen  treek  op  het:  gelafen  blad 
^~-^  Van  't  VhTcher  Meiskens  hand  liet  ilingeren  en  wenden , 
En  naw'lick  mereken  kont  waer  't  ende  lal  belenden , 
En  van  foo  vremden  werek  de  reden  niet  en  vatt , 

Hoort  watter  onder  fchuylt ;  de  penne  die  Sy  hadd 

En  over  's  Roemers  ijs  foo  wonderbaerlick  menden 
(Dit  's  een  veranderingh  die  Nalb  noyt  en  kenden} 
Was  een  bevrofen  drop  van  Hippocrenes  natt. 

Gaet,  Vreemdelingh,  verachtons'  koude  Noorder  landen  > 
By  't  heete  vruchtbaer  fand  van  uw'  verfenghde  ftranden  % 
Befchuldightonfen  Vorft  van  weinigh'  vrucht  of  geen' : Heeft:  China ,  heeft  Peru ,  heeft  Indien  vernomen 

Uyt  fijnen  warmen  fchootte  wefen  voortgekomen 
Oy t  koftelicker  natt ,  oy t  konftelicker  iteen  ? 

Thiïfis  op  de  doodt  yan  fijne  Pbjllis  door 
Tsbracck  om-gekomen, 

T^\Oe  Thyrfis  machteloos  den  droeven  oever-boord' 
•*— '  Al  fchrickende gevatt ,  al  fchreyend'  had  bekropen , . 
Daer  't  fchieliek  Ys-bedrogh  lij  n  wenfehen  en  fijn  hopen 
Sijn  hert  en  all  verdronck in  Phyllisherde  moord, 

En  voelde  lijn  gebedt  ten  hemel  onverhoort , 
En  voelde  fijnen  ichatt  lijn  eigen  hand  ontllopen  ,- 
En  voelde  lijn  gemoed  in  traenen  overloopen , 

Wel ,.  feid'  hy  noch  voor  't  left  (en  Wanhoop  voerde  't  woord} 
Wel,  mijn'  gedaelde  Son,  uw  fterven  wil  ick  ach  ten 

Soo  ick  u  leven  dé :  Verfinckt  ghy  in  het  natt? 

Daer  foeck  ick  oock  mijn'  dood ,  maer  in  een  traenen-bad ; 
Soo  fultghy  dan  befchreyt ,  ick  fchreyende  verfmachten ; 

Als  emmers  d'een  foo  welalsd'ander  fmoorendoet, 
Wat  kan  een  koude  irroora  meer  als  een  heete  vloed  ?. 

In 
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In  eundem  cafum. 

STabat  mexhaufiomadidus  pia  lumina  riva 
Pa/lor  ad  Aglaia  naufraga  buflafu&^ 

Hic  ubi  (Naiades  rubeant  a  crimine  Nympha) 

Paffa  puellar em  traxerat  undapedem  j 
Stabat  •,  &  ut  charum  diffundere flumina  crinem 

Vidit  >  &  ut  furdos  trifila  verba  Notos, 
(Talis  ïo  Arethufa ,  ïo  Arethuja  vocanti 

Excidit  Ortygiam  -veclapuella  Deo  ) 
En ,  ait ,  en ,  mea  Fita ,  fequor  ;  par  ujfit  amantéis 

Flamma ,  dabimtfinem  non  nififataparem  : 
Unda  ttios  necat ,  unda  meos  fubmerget  ccellos, 

Etpoterunt  lachrima ,  quodpotuiftis  aqu£. 

Sur  le  me/me  fubjet.- 

TIN  Berger  efchappé  deílus  le  trifte  bord , 

**^  Le  rivage  tefmoing  d'une  glace  meurtriere 
D'un  ruiífeau  raviííeur  de  fon  jour ,  fa  lumiere, 
Sa  Bergere ,  fon  coeur ,  fa  vie ,  fon  fupport : 

S'oppofanc  fans  efteft  auxefforts  de  la  mort, 
Forcenc  de  la  veoir  defdaigner  fa  priere , 

Le  coeur  glacé  d'ennuis,  l'ceil  fondu  en  riviere  y. 
Ha!  Belle,  (^celuy  fit  diré  le  dcfcon  fort} 

Si  j'eus  part  á  ton  coeur  j'en  auray  á  tes  maux , 
Si  j'en  eus  á  tes  feux  j'en  auray  a  tes  eaux : 
Ha  !  fleuve,  tropjaloux.de matropcourtejoy e , 

Ne  porte  point  d'envie  au  fleuve  de  mes  pleurs ; 
Si,  pour  la  veoir  mourir,  dansmesjeuxjemenoye, 
Et  pour  la  veoir  noyer  dans  mes  eauxje  me  mcurs. 

47r 

Nel  medeíimo  íos-getto; 

^Taua  Tirfrfcampato  infti  la  riua 

'D'' infido  fume  e  ghiaccio  traáitore , 
fJÁlentre  che.Filliilfuo  rapito  core, 

Anne  gat  afra  l' onde  afondegiua  : 
Üoo  3  E  f  cor- 
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Ejcorgendolagia  di  fènfopriud, 

Ver  trionfar'la  Mort  e  kelt'  Amor  e > 
Diffèroin  lui  Sdegno  Ardor  e  Dolvre , 
Sepuoti  pur  non  men  morta  che  viutt  t 

Gradad  F  Mi ,  bel  Jol  occidente  : 

yijj'ero  infiem',  morirán  pur  imente 
Uguali  fi-amme  in  fimtgTmnti  cari- ; 

Tannega  un  fume ,  affoghtrawmi  un  rio , 
E  come  Ugrimata  in  acqua  mor  i , 

Morir  o  Ugrimando-inncqtm  ancti '  io. 

QpdeVcrtíielinge  vm  de  eerfle 

WEKE     der     S   C  H  E   P  P  I   N   G  E 
Van  den  Heere  van 

BARTAS, 
Door  den 

'V  R.  Y  H  E  E  R.    Vail    AsPEREN. 

Randt  u  het  hertc  noch  in  wetcn^gierighcid , 
Hollander,  grage  geeft  naer  ouderdoms  befcheid ; 

Spoelt  ghy  uw'  luften  noch  in  't  grondibpp  aller  jaeren  , 
In  d'oude-jonge  Weeck ,  die 't  all  in  haeriagh  baeren , 

All  uyt  haer  baeren  fiet :  Loopt  niet  ibo  willigh  meer 

Befoecken  op  fijn' erf  den  Franfchen  Lely-Heer, 
Loopt  niet  foo  willigh  meer  tijd ,  middel ,  moeyte  waegen , 

Om  d'allcr-dingen-jeughd  den  vreemden  af  te  vracgen ; 
Neemt  Boetz,elacr  te  hulp  •,  hy  weet  een  naerder  pad , 

En  thoont  u  t'Jjberendc  Werelds  Baeckermatt. 

B 

Op  de  Fabel  van 
VENUS     ende     ADONIS. 

'Ie  haddc  Venus  doch  foo  fuellen  feilen  fchicht 
Gedreven  in  de  borft  ?  Haer  eigen  blinde  wicht. 

Macr  was  hy  niet  haer  kind ,  en  was  fy  niet  fijn'  Moeder  ? 
De  lecket  en  verfchoont  noch  bloed-verwant  noch  Broeder. 

Macr 
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Maer  was fy  felver  niet  Vooghdinne  van  fijn'  hand ? 
MeeíleríTe  van  hetvyer ,  maer  llave  van  den  brand. 
Maer  was  fy  niet  Goddin  om  fijn  geweld  te  weeren  ? 

Geen'  Goddelicke  maegh  kandatfenijn  verteeren. 
Oh  fterflick  Vrouw-gediert,  Doel-wittcn  van  de  min , 
Ontftekelicke  waer ;  nu  komt  my  in  den  Sin , 

Koft  Venus  noch  alsMoe'cr,  noch  als  Vooghdin  fijn' banden , 
Noch  als  Goddin  ontgaen  fijn  kin  der-pijl  geweld, 
Wat  moet  het  grouwelick  tot  uwent  zijn  geilelt , 

Die  eens  al  watter  fmoockt  moght  luchterlaegh  fien  branden ! 

Op  de  fel  ve, 

Voor  de  Vrouwen. 

WAs  Venus  broecke- broeds,  wie  kan  daer  uyt  befluyten 

Dat  Vrouwen  in  't  gemeen  of  niet  of  weinigh  ihiy ten  ? 
Al  was  fy  haeft  in  brand ,  dat  hadde  fijn  waerom , 
Wie  bij  tt  de  Duy  vel  eer  dan  dieder  mé  gaet  om  ? 

Waer  wordt  het  lichter  natt  dan  in  de  vochte  plaiTchen  ? 

Waer  maeck  men  lichter  vyer  dan  in  de  gloeyend'  afichen  ? 
Wat  foufe  zijn  als  vonck  die  heel  de  Wereld  braeyt  ? 

Wat  foufe  zij  n  als  Hoer  die  all'  de  koppels  draey  t  ? 

jSljicm-verJèt 
Van 

S.       D.       V. 

EEnjeughdigh  Amilel-diervolongcmeenevlams, 
Wat  meer  als  Waterlands,  wat  meerals  Amftcldams,  • 

Ontliet  haer'  fchoone  twee  bcwcgelicke  kraenen , 
En  deckte  met  een'  vlosd  van  ongeveinfde  traenen 
Den  eertijds  lieven  romp  van  btaer'i  gelijcken  Een', 
Die  't  aller  zielen  pad  te  vroege  moil  bctre'en : 
Doe  nu  de  fel  ve  druck  die  haer  beval  te  fpreken 
Het  fpreken  haer  benam ;  al  fprekende  befweken , 
Sprack ,  iluy  tende  met  een  haer  noy  t  beñoten  lied , 
O  !  L  e  v  e  n  ,  a  s  van  G  R-A  s  j  en  meer  en  zijt ghy  n  iet. 

'     M  U  Y  D- 
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MUYDSCHE      REIS. 

Aenloff".  Tesselschade  Visscher. 

\ ƒ  Ochtigh  Zuyen 
**   Schort  uw'  buyen 

Over  Muyen 
Eenen  dagh , 
Dien  ick  gaeren 
Sonder  baeren, 
Stil,  enklaer,  en 
Drooge  fagh. 

Noorder'  vlaegen 
Laet  u  draegen 
Daer  de  dagen 
Nachten  zijn ; 
Daer  de  nachten 

Noyt en  lachten, 
Noyt  en  wachten 
Sonne-fchijn. 

Helder  Ooften, 
Uw  vertrooften 

Tegen  't  roo ften 
Vierigh-droogh 
Kan ick  miñen, 
Naermijn  giffen 

Uyt  hetpiffên 
Van  om  hoogh. 

U,  voor'tleffe, 
U,  voor  't  befte, 
Groeyigh  Wefte , 

Roepickaen-, 
Leent  uw'  laeuw heid , 

Dat  geen'  graeuwheid  |  Waer't  hem  lufte, 
's  Hemels  blaeuwheid  :  Op  de  kuft,  te 
Mogh'  beílaen.  |  Muyen  in. 

Ingevallen 
Geen'  van  allen 
Kan  bevallen 

Mijn  gebed; 
Valtaen'tblaeien, 
Valtaen'traefen, 
Als  vier  dwaefen 
Zonder  wett: 

All  uw  koelen, 
All  uw  kroelen, 
All  uw  woelen 

Over 't  Y , 
Al  uw  buyen 
Voert  my  huyen 
't  Hooft  van  Muyen 
Niet  voorby. 

Hooft  beloert  my, 
Luit  beroert  my, 
Liefde  voert  m  y 
Over  Zee; 

Zijuder  Winden 
Die  my  binden 

Van  mijn' vrinden 
Een ,  en  twee  ? 

/Eol  hoorden 
Defe  woorden , 
Enontftoorden 

Sijnen  iin, 

Huygensruftc; 

Maerhynaeckte, 
Maerhyraeckte, 
Daerhy  haeckte, 
Niet  foo  ras, 

Hy  en  leerde Wat  de  weerde 

Van  de  eerde- 
Vreughden  was. 
Soeteueren 

(Ginckhy  truerenj 

Moghtghydueren. Sonder  vaert ; 

Wat  begeerden , 
Onverfeerden, 
O  ver  weerden, 

Nutten  waer't! 
Maer,  verblijden, 

Ghy  zij  t  lijden, 

Nu ghy  glijdt,  en Staendegaet : 

Kan  hy  leven 
Sonder  beven 
Die  beneven 
't  Sterven  ftaet? 

Langh  verbeiden , 
Schielick  fcheiden, 
Een  van  beiden 

I  Waer'  te  fwaer , Waerom  gaet  ghy, 
Waerom  laedt  ghy , 
Waerom  ftaet  ghy 

Beitegaer? 

Moet 



Moet  ick  fuchten 

Nagenuchten, 
En  noch  duchten 

Daerfezijn, 

En  mijn' wijnen 
Sien  verdwijnen 
Infenijn,  en 
Schei-azijn? 

Moet  ick  haecken 

Na  't  vermaecken 
Engeraecken 
Taeydaerin, 

En 't  genieten 
Sieti  vergieten 

Mengel  in 

Sien  vervlieten 

Eer  ick 't  vin? 
Meeren  konden 
Scheidens-wonden 
Niet  vermonden 
Sonderpijn> 

Hoe 't  begofte, 
Suchten  kofte, 
Suchten  mofle  i 
't  Ende  zijn. 

Teflel-fchaedje, 
Kameraedje, 
Dit  ditpraetje 
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f  Uyt  mijn  hert, 
En  van  binnen 

Uythetfpinnen 
Van  mijn' finnen Hebtontwert; 

Hebt  het,  hout  het, 

Sluyt ,  ontvouwt  het, 
Siet,  aenfehouwthet 
Als  belooft  j 
Maer,  bewogen 

Uytmedoogen, 
Sonderd'oogen 
Van  uw  Hooft. 

rT,Es5ELSCHADEj 
■*■  Die  uw' Gade 

Niet  te  fpade , 
Niettevroegh 
Hebt  gevonden, 
En  verbonden 
Van  de  wonden 

Diehydroeghj 
Weeft  te  vreden 
Met  de  reden 

Die  my  heden 
S eggen  doet ; 
Bruylofts  luiten 
Laet  my  ruften 
Daer  ick  ruft,  en 
Ruften  moet. 

Stuerfche  buyen , 
Diefichruyen 

Tegen  't  Zuyen 

Am  de  Jefoe. 

Tegen 't  Weft, Hoor  ick  fchreewen 
Door  het  Snee  wen , 

Somer-fpreewen , 
Houdt  uw' neft. 
Swacke  leden 

Moe  geleden, 
Moe  geftreden 

Tegen  't  mess Endeilagen 
Van  de  plaegen , 
Doen  my  klaegen 

Dit'smijnless. 
Had  de  Son  en 

Lucht  begonnen 
Weer  tegonnen 
't  Soet  gelacch 
Van  de  haegen , 
En  te  traegen 

'tWintrighjaegen 
Van  den  dagh. 

'k  Waergefchapen Uwbeflaepen 

Tebegaepen,' 
Enuw'Fecft, 
Enhetproncken 
Vanuw'loncken, 
Tot  ontfoncken 

Van  mijn' geeft: 
Maer 't  benijden 
Defer  tijden 
Moet  ick  lijden 
Met  geduld, 

't  Zijn  geen' treken Om  te  wreken, 
Woord  te  breken 
Sonderfchuld, 

Ppp  Oh! 
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Oh!  hoevlieghickj 
Hoebedrieghick, 
Hoe  beliegli  ick 

Mijn  gemoed! 
'k  Wilder  wefen , 
Alle  vreêfen 

Zijngerefen 
Uyt  mijn  bloed: 

VIII.     B  o  e  c 

Swackheit,  lijden, 
Winter-tijden , 
Die  ick  mijdden , 
Staet  van  kant  5 
Wech  vervaren 
Voor  het  baeren 
Van  de  baeren , 
'k  Wil  van  land. 

K. 

Gaeick?  itaeick? 
Neen  ick  j  ja  ick  > 
Emmers  gaeickj 
Neen  ick  noch  > 

Ja  ick,  meen  ick  j 
Weer  verileen  ick  -, 
Gaeick?  neen  ick } 

Ja  ick  toch. 

Winter-dagen, Die  de  flagen 
Van  de  vlagen , 
En  de  macht 
Van  de  winden 

Schijnt  re  binden, 
Daer  men  in  den 

Haegh  op  wacht-, 
Sendt  het  raefen 
Van  dit  blaefen 
OverMaesen 
Over  Scheld: 
Laet  de  Veeren 
Van  de  Meeren 

r'  Mijn  er  eeren 
Ongequelt : 
Laetdeichueren 
OnferBueren 
Wat  befueren 

Van  uw'  kouw  > 
Laetfe  lippen 
Tanden  klippen 
Metce  flippen 
Indefchouw. 

Onder  v/ijlen 
Sal  ick  ijlen 
Als  de  pijlen 

Op  de  Jebe  Bruyloft  rei/e 
Na  den  Doel, 

Afgefonden 
Na  de  gronden 
Van  den  Ponden- 

rijeken  Poel : 

Daer  my 't  fingen, 
Daer  my  'tfpringen 
Sal  bedwingen 
Toe  te  ftaen 

Datmen  gaeren 
Door  de  baeren 

Nafijn'Kaeren 
Hoort  te  gaen. 

Zijnuw'ooren Niette  booren 
Tot  verhooren 

Van  mijn' bé? Soud'  ick  folien 

Tegen 't  rollen 
Tegen 't  grollen Van  de  Zee? 

'k  Sal  uw'  baeren 
Eer  ontvaeren ; 

Danck  hebb'  Sparen En  het  pad 
Dat  den  wagen 

En  de  flagen 
Kan  verdragen 
Van  het  rad. 
Van  dat  hooge 
Dicke  drooge 

Sal  mijn  ooge 

Metgenucht Neder  vloeyen , 
En  bevroeyen , 
En  verfoeyen 

Uw  gerucht. 
Blauwe  ftraeten , 
Salickpraeten, 
Die  verlaeten 
Beft  behaeght , 
Schudt  de  hielen 
Van  de  kielen 
Met  de  Zielen 

Dieghy  draeght: 
Wel  te  vreden 
Ick  met  reden, 

Die  mijn' leden In  den  ban : 
En  't  verachten 

Van  uw'  krachten Sonder  wachten, 
Houden  kan. 

^itn 
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Am  de  Heeren 

4*3 

Van  Asperen,  Liere,  Mansart    ende  Caluart. 

Lleve  L  ie  v  en, 

Die ,  door 'c  lieven 
En 't  believen 
Vandejeughd, 
Alle  finnen 
Kont  verwinnen 
Tot  beminnen 

Vanuw'Deughd; 

Enghy,  Mansart, 
Vrolick  Mans  hart , 
Die  een  Lanfart 
En  een  Held 
Tracht  te  wefen 
Daer  het  vreefen 
Is  verwefen 

Uyt  het  veld ; 

En  ghy ,  puycken , 
Die  tor  ftruycken 
Gaetontluycken 
Van  de  eer, 
Aspren,  Liere, 
Waer  de  viere, 
Die  ick  viere , 

Minn',  en  eer' : 
Kameraden , 
Die ,  van  gaden 
Onbeladen , 

Vry  en  los 
Door  de  Steden 
Gaet  vertreden, 
Als  de  Reeden 
Door  een  Bos ; 

Defer  dagen 
Wech  gedraegen 
UytdenHaegen 

['tSoetgequeel Van  de  Dieren 

Die 't  vergieren 
Doet  vertieren 
Meeftendeel  : 

Verr  verfcheiden 
Van  de  weiden 
Die  ons  leiden 
NzdefPyck, 
Daer  de  Rijfèn 

Moedighrijfen 
Op  den  wijfen 
OoSTERWYCK. 

Menig'  reifen 
Gae  ick  peifen 
Onder 't  reifen, 
Soeten  Haegh , 
Schoone  ftranden , 
Lieve  Landen , 

Dieuw'ianden 
Weder  iaegh ! 

Maer,  ó  Vrinden 
En  beminden, 
U  te  vinden 
Haeckickmeeitj 

Uw  geheugen 
Heeft  't  vermeugen 
Van 't  verheugen 

Van  mijn' geeft. 
A  Is 't  gevoelen 
Waer'  te  koelen 
In  het  woelen 
Van  de  vreughd , 
'k  Waer  u  allen 

Langh  ontvallen 

Door  het  mallen 
Deferjeughd. 
Maer  de  ftuypen 
Dichetfuypen 
Doet  bekruypen 
Hert  en  hoofd, 
Heb  ick,  binnen, 
't  Overwinnen 

Van  mijn' finnen 
Noy  t  gelooft : 
Onbewogen 
Door'tvemogen 
Van  de  togen , 
Onberoert 
Door  het  raefen 
Van  de  glafen ; 
Dat  de  dwaefen 
Van  haer  voert, 

Gae  ick  leven 

Stadigh,  even, 
Still ,  en  even  , 
Alsickfchier 
In  den  Hage 
Alle  dage 

Sitt  en  klage 

By  de  vier. 

Ja,  't  benouwen Van  verkouwen , 

Door  de  rouw' en Wreede  lucht, 

Komt  mijn  fpelen- 
gaen  vervelen , 
Én  bedelen 

Mijn'genucht. 

Ppp  2  Soo 
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Sooenachtick, 
Soo  en  tracht  ick, 
Soo  en  wacht  ick 

Uyt  het  kruys 
In't  vermaecken 
Nietteraecken, 

Als  door  't  naecken 
Vanmijn't'huysj 

VIII.     B  O   E   C  K. 

Daer  my  weder 
't  Schoone  weder 

Op  en  neder 
Volgen  fal , 

Enmijn'kaecken 
Stadigh  kraecken 
Door  vermaeck  en 

Welgeval!. 

SoeteMenfchenr 

Helpt  my  wenfchen 
In  een'  Renfche- nieuwe  Pint , 
Dat  die  tijden 

Haefï  gedijden 
Tot  verblijden 

Van  uw'  vrind. 

Aen  Heer  Willem  van  Liere,  Heer  e  Tan  Ooftervpijk,  fcfc. 
Over  de  dood 

Van  fijnen  oudjïen  Soon. 

GAet  vernachten 

Mijn' gedachten 
En  mijn' klachten 
In  de  Wijck 
Daer  de  Rij  feu 

Droevighrijfen 

Omden  wijfen 
OosieR-w  vck: 

Doet  hem  weten 
Dat  de  beten 
'Van 't  vergeten 
In  mijn  hert 
Nieten  bijten 

Meerals'tilijten, 
Van  den  tijd  en 

Slijt  fijn'  fmertj Dat  het  nichten 

Van  fijn  fuchten 

Mijn'genuchten Soo  verr  af 
Heeft  verflagen , 
En  doen  draegen 
Half  deplacgen 

Van  fijn'  ftraff: 

Dat  mijn' oogen 
Van  medoo°;en 
Selden  droogen , 

En  gelijck 
Loflè  kraenen 

Stadigh  ftaen ,  en 
Stadigh  traenen 
OplijnLijck; 

Lijckby  lijeken 
Teverhjcken 
Die  van  kijeken 

Lijden  doen , 
Doen  de  pijnen 

Eigen  fchijnen 
Elck  van  fijnen 
Naeftens  fchoen : 

Dat  de  fchroomen 

Van  mijn'droomen Selden  komen, 
Ick  en  fie 

Sijnengaeven, 
Doeibobraeven, 

Nu  begraeven 
Emmery.;. 

Dat  mijn' dagen 
Noytendaegen, 

Sy  en  draegen 
Meer  of  min 
Van  de  klachten 
Die  de  nachten 
Niet  en  fmachten 

In  mijn' fin  j 
Dat  mijn' pennen 
Niet  en  rennen 

Naer 't  gewennen 
Van  mijn' hand, 
Dat  my 't  eten 
Blijft  gefeten 
Ongebeten In  den  tand  j 

Dat  mijn' Luy ten 
Haer'  geluyten 
Niet  en  fluyten 

Opmijn'itroot; 
Dat  mijn' Velen Niet  en  fpelen , 

Sy  enquelen Naer  de  dood: 
Al 



Al  van  dencken 

Op  het  krencken 
Enverdrencken 

Van  fijn'  geeft, 
Sints  fijn  jongen 
Lieven  Jongen 
Hem  ontwrongen 

Isgeweeft. 

Maer,  gedachten, 
Wilt  niet  wachten 
Na  de  klachten 

Die  hy  weer 
Mochte  baeren 

Envergaeren, 

M   E    N   G    E    L    I    n    G   H. 

Tot  verfwaeren 

Van  fijn  Zeer  j 

Wil  hy  neuren , 
Naer  uw  treuren, 

Gaetghy  deur,  en 
Stuyt hem  kort; 
'k  Hoev  het  weenen 
Niet  te  leen  en 

Die  't  aen  geenen 
Traen  en  fchort. 

Maer  met  eeneri 
Voorde  Steenen 
Daer  de  beenen 

4*8* 

Van  het  Wicht 
Onder  pletten, 

Zultghy  lettert 
Op  te  fetten Dit  Gedicht } 

BUYGT  U  NAER.  DE 

Droeve  waer.de 

D  E  S  E  R    A  E  R  D  E  r 

Les  ER    VRIND, 

Hier    in  woonen, 
Moeders  koonen, 
Vaders  kroon, en 
Maer  een  kind. 

S     N     I     C K      E      N. 

De  malis  \ minimum. 

Clet 
°Niet 

'k  Vouwfe, Een 
't  Quade , 

'k  Houwfe 

't  Been 

Nade 
Na  den Kort-, 

Souwen' 

Re'en , 

Quaeden 'k  Schort Vouwen. 
Geen, 

Sang- Seven 

't  Zijn 

Minder 

gang, 
Teven , 

Mijn' 

Hinder 
Leier Daer S  NICK  E  Nt 

Aen 

Defer Maer leken 
Slaen. 

Sucht- Van  der Kan 
klucht. 

Ander' 
Van 

KLACHTEN. 

V  Rind
en 

Inden 

Haegh , 
Staegh 

Klaeghick
, 

Laegh'ick
 

Weer 
Neer 
Inden 
Linden, 
Die 'kSic, 

Waer  ick 

Vaer,  ick Gae, 

Stae, 

Handel', 

Wandel', 

Ppp 

Blijv, 
Lijv, 

Tanden, 

Handen 

Roer', 

Voer' ! 

Sou' 
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Sou' de 
Daer  ick 

Lange, .Gaende, 

Koude Svvaerlick 

Bange 
Staende 

Vorft- 
Af 

Klacht, 
Leeft, 

korft 
Laf? Lacht 

Beeft 

Zeeën Och  Heer, Weder Binnen 

Ree'en 
Noch  eer 

Neder, Sinnen , 

Weer 
Ick Schort 

Le'en , 

t'Eer Stick, Kort 
Been, 

Sluyten", 
Ofver- 

Uwe 

Van  dijn' 
Buyten 

ftof,  verr Ruwe 

Man,  dijn' Tijd, 

Van 't 

Roe, 
Knecht , 

Spijc 

Land, Moe Recht 

's  Menfchen 
Daer  de 

Treffens  i Houwen 

Wenfchen , Aerde ZefFens Trouwen 

En 

Mijn* 

Sal 

Hals  i 

Den 
Pijn 

't  AU 

Vals, 

Armen- 
Soeten Sonder 

Steligh 

s'Karmen  > Moet ,  en Wonder 
Heeligh 

Meü All 

End' 

Loos, 

Het Sal 

End, Boos, 

Vleyigh, Sluyten , Singen , Sluypigh , 

Schreyigh Huyt  en Springen, 
Luypigh, 

Traen- 

Haer, Wat Snood 

ilaen, Naer Dat Noot. 
*    *    * 

Aen  I.   Vand< ir  Burgh, 

Tot  Leiden. 

■\7"Rind 
VIn't 

Met 
Buyten 

Beenen 

Het 
Uytten 

Teenen , 

Peft- 
Slechte, 

Vuylen 

Leer, 

neft, Wech  te Kuylen, 
Smeer, 

Daerde Voeren En Speek, 
Waerde Boeren Den Dreck, 

Naer  de 
Bloed; Grond , Armen, 

Aerde  • Spoedt Rond 
Darmen , 

Heen Doch Van  den Nieren 
Tre'en , Noch Handen , Pieren. 

Leert 
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Leert 

Eer 't 
Spae 
Gae> 
Straeten 
Laeten , 
Lijeken 
Wijeken. 
't  Is 
Wis, 
Wie 
Die 

Plaegen 
Jaegen, 
Vinden 
Winden 
Daer 
'tHaer 
Van 
Kan 
Komen ; 

't  Schroomen 

Vatfe, 
Datfe 
Daer 
Naer 
Eer 

Neer 
Raecken  i 
Braecken , 
Naecken 
't  Laken, 
Om, 

Stom 
Doot, 

Noot 
Vrinden 
Inden 
Hage, 

Na  ge- meen 
Re'en , 
Te 

Be- 

foecken ; 
Boeck ,  en 

Luyt,  en 
Fluyt,  en Ball 

Al. 
tijd 

Quijt, Inde 
Blinde 
Mollen 
Hollen. 

O 
Soo Dan, 

Van Lange, 
Bange, 

S  waere , 

Naere 

Lucht, 

Vlucht 
Drá 
Na 't  Oude, 

Koude, 
Vrije , Blije 
Sandj 

Want 
Heel 

Veel' 

Menfchen 
Wenfchen 
Naer  den 
Waerden 
Vrind 

In 't Peil- neft. 

4S7 

Aen  denjehen. 

Olla      Podr 

JE  ríayme
  pas 

Het  langh  relaes 

De  voflre  ejcrit : 

'k  En  ken  my  niet 
Digne  du  los 
Die  u  foo  los 
Part  de  la  main  : 

'tlsallfeni
jn 

K^ilajeuneff
ie, 

Soo  foeten  flefle 

Luy  faire  boire , 
In  plaets  van  hoore 

\CequimejJied, 
Dat  niemand  weet, 

S'il  fie  Happrend 
Van  vrienden  hand. 

Autre  langage ; 

Verburgh,  wat  raesje 
De  nous  •venir 
Befoeckenhier? 

N'ejloit  la  belle 

Die  u  moet  quelle' y  evens  croirois 
Nu  als  aleóos : 

IDA. 

CMais  la  cher'  Ame 
En  lijf  tefame, 

J^ui  vota  deiient 
Te  langh  ontleent3 

7^_e  peut  entendre 
Totuwverand're De  la  icy , 

Na  dat  ick  fie. 
fJMauvaifi  Filie, 

Waeromen  wilje, 

S^uepeu  nipart 
Van't  knechjes  hart 

Nous 
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Njm  accompagne  ? 
Waerom  en  fpanje 
Pas  ft  longtenifS 

Aen  and're  mans  ? 
Anzi.,  gentilè , 

Loft  hem  fijn'  hiele', 
Mandaio  qua , 
Die  nu  of  na 

Lafciarti  deve , 

En  met  ons  leve'. 
Nonfi  a  noi 
Soo  wreed  als  moy  j 

Bajlaper  lui 
So  o  feilen  roey ; 

Sent  ala  pure-, 

Sy  magh  hem  roere', E  farpenfar 
Om  eens  van  dacr 

Voler  partiré : 

Laec  hem  dan  tiere' 
E  lamentar 

Hethalvejaer> 
Üaltra  metade 

Magh  hy  fijn'  Gade E  rivedere, 
En  fonderkleere 

Fargambettar, 

En  werden  Va'er. 
Pues  que  je  buelva, 

Eer  'c  hem  foo  wel  ga ; 
Topromettrè , 
Dat  hy  weer  ree 
K_Atu  lamalle 
Voor  uwe  traelje 
Parecerá , 

Ennoytdaer  na 
guerra  dexarte  -, 
Macrall'uw'  í marte 

VIII.     B  O  E  C  K. 

De  coracon , 

GelijckdeSon 
Tinieblas  hiere 

Sal  doen  verteere', 
T,  puede fer , 

Sijn  eigen  zeer. 
Sedloquorventis, 

Daer  fy  gewent  is 

Tepojfidere, 

En  noy  t  t'onbeere', Nee  ipfe  ttt, 
Al  wouw  fy  nu , 
Rediré  velis. 

Doch  foo 't  te  veel  is GeminJipeJle 

Noch  eens  op 't  leftc Correptum  ejfe , 

Aenvaerdt  mijn'  leiTe , 
Etferva  te 
Van  een'  van  twee. 

Ommettelacchenj 

Gebeuren  magh  ? 

íDaafct'&wrítcrm 
Voor  Vrouwe-Diercn 

3fl  ferjaab  n»t>  fc^at>" En  weeldrigh  quaed , 

■Cfyüobn  unD  e6mt/ 
Die'rvelegeeren 

Scheid  dan  van'thollen 
lfnt>  wenc-eitcijöco/ 
En  vrijdt  van  verr. 

Tour  loving paine 
Sal  faehter  zijn, 

\lf  thather  eyes 

Somtijds  een'  reis 

Fromfarther  of, 
Door  mift  en  ftoff, 

U pon  y  ou  look , Daer  úeen  Boeck, 
Lsfball,  afir  ing, 
En  ons  gefing 

Shallmakeforgctt 

Watdatulett: 
Ti/l  bot  h  at  Leiden, 

Om  noy  t  te  fcheiden , 
One  dayfhallmeet , 
En  uw  verdriet, 

Tour  fighs ,  your  teares ,' Vollvreugds,  volleers. 

Kijjing  requite 
Veel' jaeren  tijd. Ou'  Qsuv'et  fö 

Soo  grauw  van  haer , 
ilfE  <TE  ef«y 

Soo  haeftigh  zijn 

n^oi  ia  yay.^  ,  • Die  lange  pijn. 
Vien  done ,  vien , 

Of  alleen  , 

O  con  ella 
Dien  foo  wel ,  na 
El  de^ir 

's  Volcks  alhier , 

Seis  placeré , 
Dat  fy  geere 
^Bcrt)  swfï  elw. 
Om  eens  een 
Te  makeleithher 
Haren  Bidden 

E  pciasn 'kWenfchufoo. 

't  Spoock 
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t  SpoQCiv  t?  AJuy4en  : 

Daer  ick  (liep  in  GraefBgks  des  V".  Gevanv-kamer 

TEiTelfcha,  die  lijden  kont 

'c  Sott gerammel  van  mijn' mond , 

Selveralsmy dunckt'iek ftáraer \'j  ■  '•-•    -■■■''■  si Hoort:  het  fpoockt  in  dêfe  Kamer. 

Kontghy 'dijden?  ja,  ghy  moet; 
't  Spoockt  'er ;  maer  in  mijn  gemoed. 
Swanger-hoofdigh  van  gedachten 

Over't  weder-zij  ds  verkrachten 
Van  den  Meefter  en  den  Knecht , 

Bey  ten  vuylften  aengerecht , 
Kruyp  ick  tuíTchen  defe  laeckens , 

,  Daer  ick  menigh  ure  waeckens 

Befig'  aen  den  overflagh , 
Wie  men  fchuldighft  keuren  magh» 
Ofdenterger,  orden  wreeck  er, 
Of  den  echten-bande-breecker , 

Of  den  breecker  van  fijn'  trouw, 
Tegen  's  Lands-Heer ,  om  een'  Vrouw. 
'k  Sie  den  Gráef  hier  liggen  vloecken , 
'k  Sie  hem  kmypen  door  de  hoecken 
Van  fijn  omgetuymelt  hert  > 

'k  Sie  hem  fmelten  in  fijn'  fmert : 
'kSie  hem  zitteren  van  boosheit, 
'k  Sie  hem  alderhande  loosheit 
Schraepen  by  den  anderen , 
Hondert  mael  veranderen , 

Van  de  bakken  tot  haer'  daken , 
Van  den  hoosband  tot  het  laken , 
Van  de  vender  tot  de  deur , 
En  vcrwerren  in  den  keur. 

Sluyter  Gerrit  hoor  ick  buyten 

Woelen  dat  mijn'  ooren  tuyten  -, 
'k  Hoor  hem  ftommlen  door  den  nacht , 
'kHoor  hem  raefenaen  de  Wacht, 

Qqq  'kHoor 
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'k  Hoor  hem  kijven  op  de  flauwe , 
Reden  geven  aen  de  lauwe , 
Byftand  van  de  moedighite, 
Wrake  van  de  bloedighfte > 

'k  Hoor  hem  roepen ,  luftigh ,  Vader , 

Luftigh ,  Neef,  't  is  geen  verrader , 
Die  het  luck  by  't  hayre  vatt , 
Daer  't  een  ander  is  te  gladd : 
Nu  de  webb  foo  is  begonnen 
Moetfe  ibo  zijn  afgefponnen. 
'k  Hoorfe  luyft'ren  na  een  fpie , 
Die  weet  hoe,  enwaer,  en  wie, 
Hoe  veel  Kermers ,  hoe  veel  Vriefen , 
Hoe  veel  Lands-luy  van  de  biefen , 
Waterlanders ,  op  het  Y 

Vallen  over  's  Graven  zy : 
'k  Sie  hem  op  foo  fwaeren  tijdingh , 
Met  een  masker  van  verblijdingh, 
Treden  voor  des  Graven  iroej , 
En  hem  rucken  naer  den  Poel , 
Dien  het  edel  bloed  raoft  fmetten , 

Doe 't  de  vlucht  niet  kon  beletten. 
'kSie.  wat  fie.  ick  achter  dit  ?; 

'kSiedeSonn,  de  mueren  witt, 
'k  Sie  de  fchaduwen  verdweenen 
Die  my  vleefch  en  beenen  fcheenen , 

'k  Sie  mijn  felven ,  en  mijn'  ichroom 
Even  ydel  als  mijn  droom. 

Wie  fal  't  evenwel  ontkennen 
En  mijn  feggens-eer  niet  fchennen  ? 

Teflelfchade ,  't  fpoockt'er  wat : 
Vraeght  ghy  my ,  hoe  veel  is  dat  ? 
't  Is  foo  veel  als  oude  Minnen 
Door  verrott' of  dorre  finnen 
Sou  doen  fweeren  dat  het  fpooclc 
Vry  wat  meer  is  als  een  roock  y 

't  Is  foo  veel  als  Huys  en  Hoeven. 
-    Huerlingenföu  doen  behoeven, 
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Daer.'t  vooii  fpoock  en  Toov'reci'gítet  yllz-rl  3'  ñi  rbi  h  b«H All  dat clck  nieten  vcritaet : 

Moghten  ghy  en  ick  eens  richten , 
Daer  des  Duy veis  kaers  foo  licht ,  en 
\a   r_i   ~»„'  .„__.-.__.«  ^-^^~  „   '_' 

All  uw  fpoocken  is  uw  vreeten  •, 

Kont  ghy 't  vatten  ?  Neen.  Ghy  moet , 
.'tSpoockt'er,  maer  in  uw  gemoed.    ______ 

Bezonnen  Ontjcbuldinge  aen  den  Heere  Hoopt, 

Tot  eenproeve  "pan  Gemeten  Onnjm. 

\/[  Uyden ,  ick  legg  te  bedde  gevelt  veel  pkaeralsyemahd :.  'A .' 
*■»  ■*  Die  mette  va.lfende  fucht d'aerde  van  achtere kuit  >  'i~  J  S 
Koortfige  kolen ,  ¿n  helderen  brand  voor  lange  verandert, 

Doen  my  den  anderen  dagh  vreefen  en  vieren  nochtans.' 
Seght  het  uw'  Heer,oft  weet  ghy  niet  meer  van  tale,  van  antwoord, 

Dien  't  wel  eer  door  uw'  Heer  beter  als  andere  ftond , 

Laet  u  gefchien  't  gen'  u  'noch  mogelick  van  dage  gefchiet  is ,  i 
Laet  mijn  frrialle  Geiant  door  uwe  grendelen  in. 

En  ghy,  Gefant,  ftaetftille  voor  hem,  laetu  kerven  en  houwen , 

Geeft  hem  een'  opene  boril ,  lbo  totde  vrienden  behoort,   i 
Seght  dan,  die  mybefond  is  Huygens,  alle  de  dagen 

Van  fijn  leven  uw  vriend,  alle  de-dagen  uw  knecht-      (trouwj 

Wijtt  hem  't  woord-brefcen  niet ,  hy  was  noyt  fchuldigh  aen  on- 
Maer  fijn  fiecktè  verrail  beide  fijn' y  ver  en  eed  -, 

Yver ,  all  langh  ter  borfte  gevoedt ,  eed  lange  gefworen , 
Soo  men  vrunden  be-eedt,  handen  iñ  handen  geklemt. 

Staet  daer  Teflel  om  hcrr ,  fy  fal  dat  fweeren  gedeneken  : 
En  my  daerom  mogelick  werpen  het  eerfre  verwijt, 

*  *  * 
1 
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Ander  Proeve. 

\  \ Uyden ,  ick  kom  •,  hergun  t  my  de  gunft  die  'ck  lange  geleden 
**■*■     Van  uwen  aerdigen  Heer.,  van  uw'  Heeriiine  genoot. 

CLqq  2  Hadd 
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Hadd  ick  in  't  herte  Verhepdt  hunn'  wéldaed  konnen  vergeten , 
Hadd  ick ,  als  fonder  verdienft,  fonder  gevoelen  geweeft , 

Ghy  foudt  buyten  de  vrees,en  uw  Heerlchapp  buy  ten  gevaer  zijn, 

Bey  van  de  felv'  ongenucht ,  beide  van  't  fel  ve  verdriet , 
Beyvandeforgh,  en  bey  van  de  pijn,  en  bey  vandequellingh, 

Bey  van  de  moeyt  díe  u  bèyi  met  mijn  genaken  genaeckt: 
Maer  hun  onthael  was  tefoet ,  en ,  moet  ick  't  natrwfte  bekennen,. 

'k  Waer  by  de  toefpijs  alleen ,  Tonder  haer'  fpijfe ,  verlei d t. #  *  « 

  ;    !■'      '    

OpdeHcere  Hoopts  Hiftorieyañ  Henrick  de  Groóte^ 
,7  :  ooH   v,„.' '       .  ,    . ' 

't  DErouwtmy  vaneertijdsj  'k  beklage  mijn  onthouwen, 
■^En  wenfcrrtc  't  Lely-loof  en  waer'  my  noy  t  ontvouwen , 

'tNaoft-jtanghibe ■■LeJ.yf^dofy  datopiteblai^ebla'en  : 
't  Lauriei%e!bfidrijf  :van  i/fvw*'  heeft  gcja'cn. 
Soo  haddisL-ongebuckt,  Íboba44ji^oi>gebogen 
Nae  't  laeger'woorden-peil  vaaplattepenne-togen , 
De  geens-gelijcke  Print  van  uwen  Sonder-gac' 
Soo  verr  deSonhe  rijíltpt  waer  fy¡  or)4ergae 

Om 'cHemel-aecdigih faedf  tre'vnflden  onder  't.  volck , 
Om  He/mcJeloycióQ  laegh  tejfope,ken  als  een'  wolck : 
Maer ,  veer  en  vl.üchtrgemeen  mee  uw'  verheven  toonen , 
Deoapp>n  vaniUJii;',èerLbfi^^igi#jè.n:daerfy  woonen , 
En<daoE  uw'  fitwlpennaat Mg^n^  dat  doen 
Sien  rij  men  over^eji^raJsy^etettileeit  en  ¿hoen. 

Noch  we^tfeh  ick  averechts  •,  en  dat  berouw  berouwt  my  ̂ 

Hoort-ichrijver  van  mijn  Land,  uw'  waerde  wederhouwt  my, 
De  waerde  van  die^e**» y  iüö.  my  fe  t wijffel  itclt 
OfHemick  rüEev/vei?3iönfs  &f  d;je  hem  ipo  vertelt.  avj 

'k  Vergaep  my  aen  den  treek  vam't  fchilderen  foo  gierigh ; 
Dat  mijn  Gedenckenklaeght,  mijn  oogh  was  veel  te  vierigh. 
Mijn  opmerekveel  tekoch  De  toon  verleidt  mijn  oor  j 
Soo  dat  ick  naerden  finn  máerftucksgewijsenhoor. 

Vergeeft  herrt  í  Groóte  Vorftl,  ghy  hebt  hem  danek te  weten  j  -  / 
Die  lbo  veel  árbeids  heeft  op  uwen  roem  geileten : 
£  Maer 
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Maer  nu  de  tijd  uw'  doen  met  u  begraven  heeft, 
En  uw'  rapier  alleen  in  defe  penn  herleeft , 
Deelt  hy  diep  in  uw*  eer ,  die  foo  veel  groóte  daden 
Sluy  tt  in  foo  weinige ,  foo  koftelicke  bladen  > 

Ja ,  fpringht  de  reden  van  de  Wis-konft  niet  te  kort , 
't  Begrijpende  is  wat  meer  dan  dat  begrepen  wordt. 

&  Jt   '    ■  ■■   °    r        __  : 
-  "  I  ,  -         ~.       ~ — 

Scheeps-praet ,  ten  overlijden  loan  Prins  Maurits  yan  Orange, 

Ouringh ,  die  de  vrye  Schepen 
Van  de  feven-landtfche  buerc M.  ___...____   

Veertieh  jaren ,  onbegrepen , 
Onbekropen  heeft  geftuert} 
Mouringh,  die  fe  door  de  baren 
Van  foo  menigh  tegen-ty 
Voor  de  wind  heeft  leeren  varen, 

All  en  was  't  maer  wind  op  zy } 
Mouringh  ,  Schipper  íbnder  weer-gae  t 

Die  fij  n'  onverwinlickheit  ! 
WaerdeSonnop,  waeriy  neergae, 
T'allerooren  heeft  gepreit  j 
Mouringh ,  die  de  Zee  te  nauw  hiel 
Voor  fijn  zeilen  en  fiin  wand,  .  , 
Die  de  vogelen  te  gau  viel 

Allbeieilden  hy  maer 't  fand, 
Mouringh  was  te  koy  ckropen , 
En  den  endeloofe  ilaep 
Had  fijn  wacker  oogh  beflopenr 
En  hem  Leeuw  gemaeckt  tot  Schaep: 
Reeërs  en  Matroofen  riepen , 
Och  !  de  groóte  Schipper,  och ! 

Wat  fou  't  ichaen ,  qt  wy  all  iliepen  > 
Waeckte  fchipper  Mouringh  noch ! 

Schipper  Mouringh,  maerjeleghtcr* 
,Maer  je  leghter  platt  eveit , 
Stout?  verweerer,  trpts  beyechter ,  . 

BeytéZeewortente.vel.d.^ 
Q.qq  5  Kijcfc, 
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Kijck ,  de  takels  en  de  touwen , 
En  de  vlaggen  en  het  fchutt 

Staen  en  pruylen  in  den  rouw ,  en  '  • Altemalen  in  den  dutt. 

Dutten?  fprack,  moy  Heintgje,  dutten? 
Stille,  Maets,  een  toontje  min : 
Dutten  ?  wacht ,  dat  moil  ick  fchutten , 
Bin  ick  angders  dien  ick  bin : 

'k  Hebb  te  langh  om  Noord  en  Zuyen 
By  den  Baes  te  Roer  eftaen , 

'k  Hebb  te  veul  gefnorr  van  buyen 
Overdeufe  muts  fien  gaen. 

'k  Selt  hun  lichtelick  foo  klaeren , 
Dat  ick  vlaggen ,  fchutt  en  touw , 
En  de  maets  die  met  me  vaeren 

Vryen  fel  van  dutten  rouw. 
Reeërs,  Qouwerliefde  mien  ick  , 

Die  van  vers  op  't  kuíTe  vicht) 
Wiljer  an  ?  kedaer  you  dien  ick , 
You  allienich ,  by  dit  licht. 

Weeran  ,  riepen  de  Matroofen , 

't  Is  een  man  oft  Mouringh  waer , 
En  de  Reeërs  die  hem  koofen, 

Weeran ,  't  is  de  jonge  Vaer. 
Heintgje  peurde  ftrackan  't  ftuer,  en 
Haelde  't  ancker  uyt  degrond , 
'k  Scheepje  gi nek  door  't  Zee-fop  fchueren  ,i. 
Offer  Mourin'gtvnoch  an  ftond. 

  : — i — ~— — 

V      '  S  Y  'F  R  Y 

Ck  doolde  buy ten  's  weghs  Ín  't  fwartfte  van  't  önfeker , 
InTwijffelmiitigheit,  inSchrick,  den  herten-breker > 

In  Hoop,  de  wifpeltucr-,  in  Vrees,  de  vroege  pijn  •, 
En  wenlchten  om  wat  lichts  van  meer  of  minder  fchiin , 

I 

Of 
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Of 't  Sterre- vier,  ofSonn,  ofMaendaghmochtewefen. 

Met  vongh  mijn  oogh  een'  Sterr  •,  (want  dar  vergulde  wefen 

En  pafte  maer  een'  Sterr)  en  noch  en  was'tergeen'  -y 

Foey,  oogen,  taftghymis?  en  emmers  was'ter  een', 
Goed'  oogen,  dobb'len  danck :  foo  fpraken  doe  mijn'  voeten , 
En  Monden  elck  op  't  rapil  om  my  te  helpen  boeten 
Verlangens  holle  vrucht  met  hebbens  volle  vreughd. 

Maer ,  ó  goed-dunkenheit ,  ghy  zijt  een'  Hechte  deughd ¡: 
Waer  elcke  Vogel  fijn ,  diens  oogh  hem  onderhalen 

En  oor  bereicken  kan ,  mijn  bergen  en  mijn'  dalen , 

Mijn'  boomen  fouden  't  zijn  daer  't  foete  goed  op  neft  -t 
De  hebbers  voeren  wel ,  maer  de  begeerers  beft : 

Nu  ftaen  de  laetft'  in  't  kael }  en  ick ,  der  laetften  eerfte , 

Gae gapen  naemijn'  Sterr,  gelijckdie'tallbeheerfte, 
Soolanghydroomenkoft,  en,  wacker,  niet  met  all, 

De  kinders  loopen  recht  lé'-breken  na  den  ball , 
Alsicknadefe,  wat?  na  defe  Sterr?  oh!  Sterre, 

All  waert  ghy  foo  gedoopt ,  al  fcheent  ghy  foo  van  verre , 

Ghy  ftaet  my  voor  geen'  Sterr ;  en  die  u  niet  en  vleidt , 
Sal  feggen ,  't  is  een'  keers  die  deinfende  verleidt , 
En  nemmer  t'huys  en  brenght ,  in  open'  tael ,  een  Stall  licht , 
Dat  niemand  achterhaelt ,  tot  dat  hy  in  de  vall  light , 
En  na  fijn  fel  ven  taft.  Ghy  loeght  van  verr  op  my , 

Als  waert  ghy  all'  de  Sterr'n ,  of  all'  de  Sterren  ghy  j 
Beweegh  ick  maer  een'  voet,  om  maer  een'  voet  te  nad'ren , 
Ghy  gaet  'er  fess  te  rugg ,  en  ftolt  in  all'  mijn'  ad'ren , 
Gelijck  een  quackel-vorft ,  mijn  onlangs  vlietend  bloed , 

En  doyt'er't  leven  in  ftracks  met  een'  nieuwen  gloed , 
En  vriefter  't  leven  uyt  ftracks  met  een  nieu  w  verftremmen , 
En  doet  my  datelick  mijn  vreefen  overftemmen , 

En  datelick  mijn'  hoop ,  nu  mijn'  goed  dunckenheit , 
Nu  mijn'  verachting  mijns :  gelijck  de  Zee-man  leit 
En  kiel-kruyft  voor  den  mond  van  hooger  waller  haven , 

Ten  einde  van  fijn'  reis  in't  midden  van  fijn  flaven : 
Hy  klieft  den  wind  op  't  fcherpft  en  dnn ghter  dicht  op  in , 
Gelijck  ick  Ster  re  foeck,  of't  halve  ftreeckjen  min. 
Maer,  werdtdewind  verraft,  wiefal'tgety  bedriegen? 
Want,  hoe  't  de  ftier-man  gift ,  de  Maen  en  wil  niet  liegen : Soo 
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Soo  blijft  fijn'  winft  verlies ,  tot  dat  de  ftrammer  Aroom 
Naerhuysdenck',  ennaerhuys,  en  weer  aen  't  rijfen  koorn'. 
Noch  is 't  mijn 't  minder  luck,  en,  naer  mijn  droevigh  oordeel 
DeZee-mann  inden  wind  heeft,  vooriijnland,  hetvoordeelj 

Sijn  land  verwacht  hem  t'huys ,  en  altijd  vindt  hy  't  daer , 
Een'  halve  mijl  daer  af  is  altijd  even  naer. 
Ghy,  Sterre,  ghy,  mijn  land,  mijn  hooger-wall  en  haven» 
Ghy  ílreckt  my  fus ,  ghy  foo ,  en  heet  my  Noord-waert  draven  , 

En  keert  my  't  Zuyden  toe ,  en  heet  my  Zuyd-aen  gaen , 
En  trecktu  onverfienseen  Noorder  aenficht  aen , 

Een  Nova  Zemblas  oogh :  en  fiet  my  van  uw'  ftranden , 
En  waey  t  my  van  uw'  kaey ,  en  ebbt  my  van  uw'  landen , 
En  ftelt  mijn'  ftreecktelcur>  als  waertgh' een  vlietend  droogh, 
Als  't  land  daer  Heer  Apoll  fijn'  eerfte  minne  foogh. 
Maer,  Sterre,  't  vlotte  land  geraeckte  noch  te  gronde, 
En  d'ure  was  doe  't  dreef,  en  d'ure  was  doe  't  ftonde  j 
En  heeft  foo  lompen  klomp  fijn  eigen  aerd  verleert, 
En  wert  ghy  nemmer  moe  gefwaey  hert  en  gekeert  ? 

Staet ,  fchoone  Stal-licht ,  ftaet ,  en  leert  uw'  eer  befeifen , 
Men  will  u  ftuyten ,  ja ,  maer  ftuytende  verheffen , 

De  dwalende  ftaen  laeghft ,  de  vaft'  in  't  hooghfte  kromm  * 
En  gaen  geiiadelick ,  maer  met  den  Hemel ,  om . 

Maer  mijn'  gereckte  moeyt  en  kan  u  niet  bereicken ; 
Mijn'  reden  fchijnt  te  weeck  ter  fchorile  van  uw  Eicken .}    . 
Wat  wiecken  ick  berei ,  ghy  wilt'er  niet  by  op  5 
't  Schijnt  of  ick  maer  een'  blacs  op ,  op ,  en  weer  op  fchop. 
Soo  danfb  het  Stal-licht  oock,  op  't  fnoodftevan  't  verleiden, 
Van  't  hoog'  in  't  laege  land ,  van  't  kerekhof  in  de  weiden : 
Soo  danit  ghy  StaUicht  oock ,  foo  dans  ick  Dwaeler  naer , 
Soo  fomtijds  tuilchen  tween  en  fcheelt  het  maer  een ,  maer. 
Maer,  nioeyelicke  maer ,  menfalunoytvermaren 
Voor  marrer  van  de  Maer  die  ick  noch  moet  bejaren  j 

Eens  fal  ick  wijder  tre'en ,  eens  werd  ick  vleugel-vlugg, 
En  freí  u ,  foo  ghy  my ,  by  bunderen  te  rugg. 

Dus  luftmy  naer  den  gangh,  en  hebt  ghy  emmers 't  gaen  lief, 
Gact,  fchoone  Stal-licht,  gaet ;  maer  wacht  u  voor  een  Maen-dief , 

Een  uyl-oogh,  d  te  den  nacht  lij  n'middagh  maken  kan, 
Van  't  doncker  maereen  rloers,  en  van  een'  mijl  een'  fpann. Staegh 
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Staegh  fal  ick  om  u  zijn ,  flaegh  fal  ick  u  beflappen , 

En  raemen  op  uw'  raem ;  geen'  ilibber-wegh ,  geen  trappen  , 
Geen'  doornen  fullen  my  verwijd'ren ,  van  uw'  vaert  : 
Geladde  wandel-wegh  en  maeckt  my  niet  vervaert ; 
Ick  voel's  te  veel  van  u  om  diflelen  te  voelen : 

.  Mijn  vyer  en  konnen  my  geen  wateren  ontfpoelen. 
Voor  vlam  men  vrees  ick  niet,  die  fel  ver  kolen  ben: 
Locht  is  der  voetfelen  het  foetfle  dat  ick  kenn : 

Vyer,  Water,  Locht  en  Land,  en  diftelen,  ickverghu 
Het uy  teril  ongemack ,  en  ongemack ,  ick  tergh  u, 
En  S  t  e  r  r  e  ,  ick  daegh  u  uyt :  S  wemt,  kont  ghy,  door  het  natt, 
Dat  heb  ick  langh  gekolt  van  in  mijn  tranen  bad : 

Vlieght  wolcke  waert ,  ick  volgh  >  ftijght  boven  't  dack  der  dagen , 
Daer  heeft  my  menighmael  mijn'  hoop  verby  gedragen , 
Mijn  wenfchen  menighmael  van  doen  ick  Sterre  focht, 
Tot  daer  my  bult  en  bergh  maer  ftoftVan  verre  docht. 

Gaet  aen  dan ,  opwaerts  aen ,  ick  gev'  u  ruym  de  voorbaet , 
Van  daer  ghy  rijfen  lult  tot  daer  Vrouw  Venus  ípoor  ílaet ; 
Leent,  kont  ghy,  daer  om  hoogh  de  wiecken  van  haer  kind , 

Maer  feght  dat  ickfe  hebb  wanneer  ghy  geen'  en  vindt. 
Ontfnuyft  ghy  Wind  en  We'er ,  noch  fult  ghy  maer  verwerren 
In  u  ws  gelijcken  drangh ,  de  wandelende  fierren ; 

Die  fal  ick  onder  fien ,  en  ílaen  u  boven  't  hoofd, 
Gelijck  de  Valck  haer  proy  eerft  met  de  oogen  rooft  : 

Daer  fal  ick  aen  een'  Sterr  den  beek ,  de  klauwen  boenen , 
En  daelen  u  te  lijv'  met  overwight  van  foenen , 
En  wreken  't  vuyl  geweld  van  Ju  piter,  den  dief, 
Van  doen  hy  't  fchoone  Kind  fijn'  ouderen  onthief : 
Daer  fal  ick  door  de  webb  van  all'  die  feven  ringen 
All kuífende mijn' proy,  alltuymelende,  dringen. 
Saturnus  fuer-geficht  fal  lacchen  met  fijn'  Soon , 
En  feggen ,  fulcken  fchelm  verdiende  fulcken  loon  : 

Den  Af-god  van  't  gevecht  fal  't  keeren  op  fijn'  tochten , 
En  roepen,  Batavier,  ga  voort,  't  is  wel  gevochten: 
De  Lamp-heer  van  den  dagh  fal  dencken ,  ga  vry  heen , 

Wegh  met  het luy fier-licht,  nu  blijv'  ick  Sonn  alleen : 
De  Min-moer  fal  haer'  Poll  een  hoeren-oogh  toewencken , 
Als ,  Boeltje ,  ghy  en  hebt  nu  maer  op  my  te  dencken : 

Rrr  De 
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De  Gauw-dief  van  de  Gö'on  fal  ftaen  als  of  hy  docht , 

Nu  gaet  mij n'  konft  in  fwangh  ,  men  ileelt  tot  in  de  locht. 
De  Nacht-kaers ,  nemmer-een  ,  fal  fchrickende  verfinnen , 
Met  ongeftadigheit  en  is  niet  meer  te  winnen , 

En  j  zijn  de  Hemelen  geen'  uytvlucht  van  bedrogh, 
Waer  bergh  ick  endelick  den  taeyen  maeghdom  noch  ? 

't  Vyer,  't  ongefiene  Vy er,  fal  van  uw'  koelte  kiiTen , 
En,  waer 't  mijn  meer- vyer  niet,  ghy  raeckten  't  uy  t  te  liflèn  $ 
De  Locht  fal  maenen  gaen,  en  eifchen  's  werelds  danck, 
Voor  fulcken  donderfteen  als  nemmer  geen  en  fanck  j 
De  Zee  fal  bobbelen,  en  fteigeren  en  ftijgen , 

Tot  daer  haer  noy  t  geweld  van  wind  en  konde  krijgen , 

En  gaen  om,  Sterre-zee,  het  koftelicker  woord, 
Dan  all'  de  duifenden  der  namen  die  fy  hoort ; 

De  Land-kluyt  gaepende  gelijck  na  't  regen-gieten , 
Sal  feggen,  fulcken  Sterr  en  fagh  ick  noyt  verfchieten , 

En,  is  de  werp  voor  my,  ick  Fch'eïl  Aurora  quijt 
Met  all  't  gepeerelt  Goud  van  haren  Mergen-tijd. 

Maer,  Land,  Locht,  Water,  Vyer,  en  Muficale  ringen  , 

'k  Verilae  uw'  toonen  niet,  ghy  fult  foo  fchoon  niet  fingen , 
Dewerpenblijvemijn  j  En,  blijft  ufingensluft, 

.  Singht  tot  ick  weelde  fatten  Sterre  moegekuft 

Naer  and're  Sterren  fchiet :  't  Sal  't  liedjen  fonder  end  zijn. 
Maer  finght  het  om  haer  bedd ;  daer  fal  de  werp  belendt  zijn , 
De  werp  der  werpen  een  die  werpen  baren  fal : 

Dat  bedde  fel  mijn'  vall ,  mijn'  difrelen ,  mijn  dal , 
Mijn'  doncker-dicpte  zijn ;  Daer  fal  my  't  Stal-licht  leiden , 
Daer  fal  ick  twijffelen  wie  ick  ben  van  ons  beiden , 

En  miifen  geern  het  licht  van  Sonn  of  Sterre-fchijn  , 
En  taften  na  mijn  felf,  En  dat  fal  Sterre  zijn. 

Sooqueelde  Sterre-vriend  ter  antwoord  van  fijn  Luyt : 
En  't  krachtige  geluyd 

Dé  't  Diamanten  hert  van  ftuere  Sterr  vervallen 
Tot  minder  als  Cryitallen. 

Noch  fchreid'  hy  all  van  vreughd ,  noch  fongh  hy  all  van  pijn , 
En  Sterre  was  all  fijn'. 

Ont- 
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Onwaeck.     Am   Sterre. 

COnn,  zijt  ghy  daer  airee?  Daghzijtghy  weeraen'tkriecken? 
^Nacht,  zijtghyfoovoorby,  foovroegh,  metililckewiecken, 
Soo  vochtigh  en  ibo  vlugg?  O  fwarten  oogenblick, 
O  doods-half ,  daer  ick  my  foo  willigh  in  verftick , 
Hoe  loopt  ghyfoo  te  loór,  en  laet  mijn  Ziel  verlegen 
Om  ongevoelickhcit  den  aller  dooden  fegcn  -, 

En  ruckt  my  onvoorfiens  uw'  bruyne  deken  af, 
Uw'  farck-fteen  van  mijn  bedd  mijn  boven-aerdfchegraf  ? 
Ick  was,  enwifthetniet;  icklagh,  en  hadd  geen  weien 

Van  liggen  noch  van  zijn ;  metd'ongenucht  van  't  vreefen, 
Met  d'onruft  van  de  hoop  en  hadd  ick  niet  gemeens, 
Mijn  hert,  mijn'herfTenen,  mijn' finnen  waren  eens. 
Wat  fcheelt  het  nu ,  mijn  hert ,  mijn  herfTenen ,  mijn  finnen , 
Wat  fcheelt  het  nu  van  eens .'  hoe  woelen  wy  van  binnen , 

Hoe  vallen  wy  te  hoop  van  d 'ure  dat  ick  waeck , 
En  fluypet'mijnentin  door'tfplijten  van  den  vaeck.' 

Van  d'ure  dat  ick  waeck , 

En  iluype  t'mijnent  in  door 't  iplijten  van  den  vaeck, 
Staet  Sterre  voor  mijn'  oogen , 
Mijn'  oogen  tran e-vocht ,  die  dan  maer  eerft  en  droogen  j 
Gelijck  de  dauw  verdwijnt, 
Van  dat  de  Morgen-Sonn  de  droppelen  befchijnt. 
Sterr,  feggick.  Morgen-fterre, 
Die  verre  van  my  ftaet ,  en  noch ,  en  noch  ibo  verre , 
En  noch  foo  verre  laett , 

Als  daer  het  hooghfte  licht  van  all'  in  't  ronde  gaet » 
Hoe  kont  ghy  Sterre  wefen 
En  houden  tegens  my  foo  ftaegh ,  foo  fleren  wefen , 
En  ftaen  als  een  Comeet, 
Die ,  verr  van  tintelen ,  van  weneken  niet  en  weet  ? 

Kan  't  Sterre-licht  bevriefen , 
En  gaen  de  Sterrheit  quijt,  en  heel  de  daed  verliefen , 
En  houden  heel  den  naem  ? 

En,  Sterre,  ftaet  ghy  toe  dat  fich  Nature  fchaem' Rrr  2  Der 



jOO  VIII.      B  O    E    C   K. 

Der  plaetfe  die  s'  u  gonde , 
Van  doe  fy  't  heele  holl  der  Hemelen  beronde  ,, 
En  van  genoegen  loegh ; 
Mits  dat  s'  u  naer  de  Sonn  de  tweede  plaets  opdroegh  ? 
All  kont  ghy  my  vergeten , 
Die  heldere  geboort  en  mooght  ghy  niet  ontweten , 
En  onder  u  geilacht 
Soo  menigh  minder  licht  dat  ftadigh  ftaet  en  lacht. 

Aen  de  fefoe. 

DE  Sterren-konft  lijdt  laft :  dat  heeft  s'  u  danck  te  weten , 
Mijn'  Sterre,  mijn'  Comeet geworden meteen'lonck. 
Wel  heb  ick  droogen  damp  fien  gloeyen  tot  een'  vonck> 

En  ftrades  van  niet  tot  yet ,  en  weer  te  niet  verlieten. 

Maer ,  lift  ick  all  't  verfier  van  giiTers ,  van  Poëten , 
Van  Hemel-cijferaers ,  ick  vinder  oud  noch  jonck , 

Die  de  Nature  derv'  belaften  met  dien  fpronck , 
Dat  ongefien  verfchepp  van  Sterren  in  Cometen. 

Aen  de  Jefoe. 

?k  jTTEbb  tongen  t'mijn  verdoent'k  hebbDorpen,min  danSteden, 
■*-  -*-Ten  uy  tvoer  van  mijn  faeck  beleefdelick  bereidt ; 

'k  Hebb  vrienden ,  in  getal,  als 't  zand  ten  oever  leit, 
In  aenfien  menighmael  meer  waerd  dan  mijn' gebeden  ; 

'k  Hebb ,  hadden  't  andere ,  fy  wiften  't  te  belleden 
Totdeckfel  yeder  een  van  fijn  afiknlickheit. 
Maer,  ó  mijn  laetfte  keur  van  u  in  eeuwigheiüj 

Voor  haer'  gemeene  gonft  verkies'  ick  verr  uw'  reden  j 
Uw'  reden,  en  alleen  uw'  reden  foeck  ick  aen  j 

Verbiedt  ghy  my  die  deur  om  t'uwent  in  te  gaen , 
't  Sal  noyt  mijn'  trachtingh  zijn  van  fijdweghs  in  te  delven. 

Neen ,  Sterre ,  'k  ben  jalours  van  wat  u  eigen  is, 
En  wie  wat  met  u  deelt  maeckt  dat  ick 't  mijne  miss 3 
Soo  foeck  ick  u  alleen  te  dancken  voor  u  felven. Aen 



Mengeling  H. 

Jen  defehe. 

501 r\  F  vry  ick  averechts ;  oft  moeft  ick  my  doen  dragen , 

•J  En  veilen  ter  genaed  van  d'een'  oft  d'ander  tongh , 
]ie  my  gingh  fchilderen  voor  aengenaem,  voor  jongh , 

11  oor  wel  en  wijiTelick  beiieder  van  mijn'  dagen , 
Voor  vroet,  voor  letter-wijs ,  voor  fix  op  alle  vragen , 

1  oor  regen-rijk  in  't  natt  daer  Danaë  af  ontfongh , 
■'oor  all  dat  yemandt  is ,  die  oy  t  na  Sterre  dongh , 
la,  voor  myuyt  den  bedd',  na  mijn  wild  dorfte  jagen? 
Neen,  Sterre,  ftontghyfchoon  op  d'uytfpraeck  van  dat  woord, 

ïiits  my  een  derde  mann  dat  woord  moeft  overtellen , 

1  foo  verdeelden  gunft  foud  fich  mijn'  ongunft  quellen  , 
En  't  fal  mijn  vyand  zijn  wie  dat  het  voor  my  hoort. 

]  u  vry  ick  u  der  moey t ,  en  tred'  u  felver  tegen , 
ííghtja,  maer  feghthetmy,  dat  zijn  de  kortfte  wegen. 

LIED. 

'I^AnmijnSchipnietqualikgaen, 
^■'tKan  mijn  Schip  8cc. 
I  Sie  mijn'  Sterr  in  't  Ooften  ftaen, 
Kijn'  Morgen-fterre  •, 
;iermann,houd  vry  Ooftwaertaen, 
[et  land  en  is  niet  verre. 

Ooften  daer  deSonn  ontilaept , 
iDoftendaer&c. 

[aer  Auror'  haer  peerlen  raept , let  helder  Ooften, 

I  ebb  ick  't  lang  vergeefs  begaept , 
blooft  my  eens  te  trooften. 

rotfer  Toortfe  van  den  dagh 
rotfer  Toortfe  &c. 

'.  an  't  u  blieken  halen  magh y  Stcrres  oogen , 
páert  de  moey t  van  uw  bejagh , 
y  lal  den  dauw  wel  droogen. 

All  mijn  aenficht  was  een  plass , 
All  mijn  aenficht  &c. 

Nu  is  't  drooger  dan  't  oyt  was , 
Met  bey  fijn  kranen. 
Wat  zijn  druppelen  van  glas 
By  iülcken  Zee  van  tranen  ? 

Sulcken  Zee  heeft  Sterr  gedrooght  5 
Sulcken  Zee  &c. 

En  my  maer  van  verr  beooght , 
Verruytden  Ooften : 
Komt  ghy  eens  rer  middagh-hoogd  9 
Denckt  hoefe  my  falrooften. 

Stercke  Srerr,  ftaet  verder  af } 
Stercke  Sterr  &c. 

Uw'  mcdedoogen  valt  teftrafFj 
't  Is  niet  te  lijden  , 
Dat  die  my  het  leven  gaf, 
Het  leven  fou  befnijden. 

Rrr  3  Maer 
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Maer  befnijdt  my  'c  leven  vry  > 
Maer  befnijdt  &c. 
SterckeSterr,  ftaet neven  my, 

Verlies  ick  't  leven , 
Sulcken  levend  licht  als  ghy 
Sal  licht  niew  leven  geven. 

Vier  en  meer  als  menfchen  pijn 
Vier  en  meer  &c. 

Sullen  all  mijn  vvenfchen  zijn 

B   O    X   C    K. 

In  uwe  handen : 

Sterre ,  brenght  uw  vier  by  't  mijn , Het  fal  te  heeter  branden. 

Hoe  ick  heet  en  haefter  brand , 

j  Hoe  ick  heet  &c. 
Hoe  ick  min  u  plaefter-hand 
Sal  moeten  derven. 

Dood  uw'  vrecfen  zijn  vermant, 
Mijn  leven  is  mijn  fterven. 

Op  een  S.  van  Diamanten  door  Sterre  gefonden. 

WElkom,Sterrenvan  mijn'Sterr> Sterren ,  die  vanOoften  herr 

En  my  onbcdreven  Landen 

Komt  gedreven  in  mijn'  handen, Maer  gedreven  door  de  hand 
Die  u  in  de  Locht  geplant 

En  den  Hemel  heeft  gefchoncken  -, 
Daer  ghy  eerft  met  fteene  Ion  eken 
Laeght  en  blickte,  laegh  en  loom, 
Door  de  dickte  van  den  ftroom. 
Roemt  u  nietderiiiererfoenen 

Van  den  meulen ,  die  u  boenen 
En  verminderende  moft 
Meerderen  van  kracht  en  koft. 

Daer  en  hebt  ghy  5t  niet  gekregen 
Dat  u  kroonen  overwegen 

En  ficht'onder-Maenfchegoed 
Meteen  toewicht  helpen  doet. 

Acn  uw'fterkheit  hangt  uw'  waerde; 
Die  en  gaf  u  Locht  noch  Aerde, 
Noch  het  Water ,  noch  het  Vier  5 
Sterre ,  die  den  Hemel  hier 
Half  geleentheeft,half  gefchoncken, 
Om  de  Wereld  op  te  proncken , 

Als  een  dier  dat  fterven  gaet , 
Met  fijn  doodelick  gewaed : 
Sterre  die  het  all  verfterret , 

Niet  wat  in  haer'  tuy  ten  werret , 
Maer  alleen  de  loncken  naeckt 

Van  haer  oogh,  dat  voncken  blaeck 

Sterre  gaf  u  't  Sterre-wefen , 
Daer  wy  nu  gelijck  in  lefen 
't  Vriendelicke  met  het  fchoon , 

Rechten  rijekdom  van  de  Go'on. Steen  en ,  ítelt  u  dan  te  vreden ; 
Heeft  de  Steenheit  wat  geleden , 

Met  de  Sterrheit  is  't  geboett, 
En  de  fchade  ruym  vergoedt. 
Sachtigheit  beduyt  medoogen , 

Dat  's  de  geeft  van  Sterres  oogen. 
Klare  kooltjens  fonder  roock, 

Eys-gelijck en  ronder  oock , 
Dat 's  de  print  van  Sterres  oogen ; 
Droppeltjens  die  helder  droogen , 
Helder  als  geilepen  Ys 
Dat  een'  onbegrepen  wijs 
Stolt  in  d'onder-aerdfche  kranen, 
Dat  's  de  ftof.van  Sterres  tranen. 

Weel 



Mengeling' H. 
Vceít  dan  fteenen  droppcltjens , 
Vanen,  oogen-koppeltjens, 
Lolen,  uytgeftoockte  voncken , 
Mammen,  onberoockteloncken , 
irandigh  ys ,  bevrofen  vier , 
Veeñ  dan,  Steenen,  all  wat  hier 
ill  wat  ergens  is  te  weien , 
ioch  en  zijtghy  niet  voll-prefen , 
"ot  men  u  den  Hemel  toont , 
)aeruw'vierigh  maegfehap  woont : 
.'terren,  eens,  en  noch  eens  Sterren, 
)aer  mijn'  oogen  in  verw  erren , 
terren,  fchoone Burgery 

ran  een  Hemeltjen  als ghy : 
terren,dien  mijnSterrgeleert  heeft, 
)at  fy  op  haer  hert  begeert  heeft , 
>at  fy  van  haer  hert  verkreegh 

SOS 
Doe  ick  't  haer  voor  't  mijne  kreegh : Sterren,  eertijds ítecgefteen en, 
Nu  gebuygelickals  teenen , 
Sterren  ,  daerdevriencflickheit 
Ja  en  ja,  enjainfeit, 
Sterren  zijde-facht  van  wefen , 
Sterren  uyt  mijn'  Sterr  gerefen , Sterren,  minder menighmael 
Dan  de  minite  die  deZael 
Van  de  Goden  overmelcken , 
Schooner  dan  haer'  Nectar  kelcken , Grooter  in  mijn  gierigh  oogh 
Dan  de  grootfte  daer  om  hoogh  > 
Sterren  fteenen ,  Sterren  oogen , 
Sterren  trouw,  en  voll  medoogen , 
Na  by  Sterren ,  Sterren  verr , 

Welkom  Sterren  als  mijn'  Sterr. 

Wi 

LIED. 

Oe  is  't  beloven 
Van  ons  vergaren 

)o  haeft  verfloven 
[et  wind  en  baren? 

]y,  eigen  Sterre, 
'ie  my  van  foo  verre 
iet  en  niet  en  liet,  (niet. 
y,Stecre,waerom  en  verfchijnt  ghy 
Iet  foet  verbeiden 

ran  uw'  genaken 
loft  my  het  fcheiden 
lin  bitter  maken: 

-laer,  ilóute  Sterre, 
)ieu  doe  foo  verre 

i^anontrou'  •  geliet,, 
)ntrouwcSceirc-,ghy  en  meenden 't niet. 

Soeck  ick  in  't  hooge 
Van  's  Hemels  ronden , 
Stracks  feght  mijn  ooge 

Ghy  zijt  gevonden : 
Maer,  Ichoonfte  Sterre , 
Die  ick  van  foo  verre 
Sonn  en  Maen  beny , 

Maer  j  Sterre,daer  en  iller  geen'  als  gy . 
Gaen  ick  beneden 

Langs  't  aerdrijck  werren , 
Stracks  feght  de  Reden 

Daer  ftaen  geen'  Sterren. 
Ey,  aerdfche  Sterre , 
Die  ick  eens  foo  verre 
Van  den  Hemel  koos, 
Komt,  bterr,  en  maeckt  de  reden 

reden-loos. 

Op 
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Op  mijn  Afbeelding}) ,  korts  yoor  mijnen  Trounpdagb. 

SC  hilder ,  't  quam  foo  wel  te  pass , 
Recht  eer  dat  ick  Sterre  was 

(Schrikt  niet,'k  fal  u  haeft  ontwerren, 
Hoe  ick  koft  en  moft  verfterren , 

Sterre  wierd  ick,  met  als  iy 
Haer  verruylde  tegen  my  ) 

Mijn'  gedaente  na  te  trachten ; 
Zedert  waer  't  de  kracht  verkrachten 
Van  de  verw ,  die  pass  een  mann 

Mans  gelijck  verfchaeuwen  kan. 

Ja,  ick  geve  dat  mijn'  vreughden , 

Maermijn  aengefichtverheughdei 

Vreughden,  daer  van  in  mijn'  Ziel 
D'eerfte  met  mijn'  Sterre  viel : 
Noch  en  waer  met  dat  vermaecker 

Mijn  geficht  niet  naer  te  maeckén 
Sterre  leent  het  fulcken  licht 
Datter  alle  verw  voor  fwicht. 

Schilder,  't  waer  nu  veel  te  fpade , 
Mij  n  beíit  t  is  fonder  gade , 

Soomijn' vreughden  Tonder  paer, 
En  daer  treckt  het  aenficht  naer. 

Reife "panden Pr ince.  In'tlaer  16 28. 

't \%  TAs  Maendagh, en  de  Maen  aen  't  voorfte  vierendeel  j 
4.  Stfumb.      \  V  't  \yras  mjjn  Dagh,  en  mijn'  Maend ,  en  't  Jaer  eensduièr heel, 

Eens  half,  eens  hondert  heel,  eensthien,  en  tweemael  negen , 

Als  F  reder  ick,  in 't  kort,  's  Lands  forgh,  en  ziel,  en  zegen, 
In  't  flickerigh  gedrangh  van  aller  verwen  ileep , 
Van  dufent  voeten  fchier  de  voorfte  trad  te  Scheep. 

Den  Hemel  floegh  het  gaed ,  en  fchortte  kort  fijn'  tranen , 
En  laclite  door  íijn' Son n,  en  dweilde  flucks  de  banen 
Van  Zuy der-Hollands  kley ,  ten  beften  van  fijn  rad : 

Maer  hy  verkoos  de  Schie ,  en  't  weeck  voor  't  herde  pad. Hier,  aen  den  Rotter  damm  ontmoeten  hemde  ftraten 

Voll  vriendelick  ge weers  van  vredige  Soldaten  y 

De  Stadt  voll  roock  en  reucks ,  van  t vveederlei  gerucht  -, 
Van weelderigen  krijghen  ftrijd-baregenucht. 

Erafmus  ftond'er  by ,  en  't  fcheen  hem  foo  te  ftoorén , 
Dat  fchier  de  kop're  hand  lijn  boeck  floot  en  fijn'  ooren. 
Men  at  het  Middaghmael ,  men  paften  op  den  Vloed , 

Men  fcheid'  en  maeckte Zeil ,  en  foo  gewenfehten  fpoed , 
Dat  Dordrecht  halverweegh  de  Vloot  fcheen  toe  te  drijven : 

Maer  'tfcheeni  en  Dort  ftond  vaft  (de  voorfpocd  moet  het  itijven E 
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En  legerde  den  Vorft:  tot  naeften  morgenftond; 
AlsBies-bos,  Merw,  en  Maes  ftockftill ,  als  Marmer,  ftond: 

Daer  paften  't  roeyen  op.  Men  roeyde ,  ¿onder  peilen , 
Tot  aen  S'  Truyen-Bergh  -,  daer  Mansfelts  droeve  zeilen 
Verdwenen  met  haer'  vracht,  en  aefden  Salm  en  Steur , 
Die  Maenden  naer  den  dagh  onthiel  den  menfchen-geur. 

In  's  Vorften  hooge  huys  onthaelden  hy  fíjn  felvcn. 

Naer  noen  gingh  aen  't  betre'en ,  ten  Weften ,  van  't  niew  delven, 
Aen  't  niew  bemetielen  ten  Ooften  van  de  Stadt  •, 
Danck  hebb'  bedroeft  Breda ,  dat  hier  van  verre  fat , 

En  joockte  naer  fíjn' Heer,  die  nu,  als  ander' jaeren , 
Om  Eer  te  velde  quam ,  maer  Eer  van  wel  bewaeren. 

De  Vloot  was  aengelandt  eer  's  mergens  Sonn  ontftack , 
Eer  datfe  naeften  dagh  de  fteilfte  fchaduw  ftack , 
Vloogh  Volck  en  Vloot  van  Land,  en,  fpijt  Zuyd-Wefte  winden, 

Sy  was  aen  't  ancker-tou  ruym  voor  den  nacht  te  vinden 
Aen  Willems  eigen  Stadt,  nuFREDERYcics  met  recht, 
Die  aen  vermakens  koft  het  maeck-geld  noch  eens  leght. 

Vermakens  dier  vermaeck  verfaedde  korts  fijn' oogen ; 
Die  leid  hy  daer  te  ruft  »  en,  metdeilibbaen'tdroogen, 
De  Zee  te  Zeewaert  gingh ,  gebod'  hy  Schip  en  Schuy  t 
Het  Anckeruyt,  'tZeilop,  de  Kiel  ter  haven  uyt , 
Naer  d'eertijds  Steenen-bergh,  in 't  niewe  dal  van  water. 
Daer  ftond  hy ,  (en  't  en  was  maer  weinig'  uren  later} 
Daer  ftond  hy,  en  verftond  het  voorderlick  verlies 
Van  Ploegh  in  Pleit  veraert,  vanTerw,  in  Bies  en  Lies. "O' 

't  Verftaen  was  't  halve  werck  ■,  men  dede't  hem  bevaeren 
Den  naeften  achternoen :  Daer  acamen  ons  de  jaeren 

Van  eertijds  in 't  gemoed,  doe  Leiden,  ftervens-ree, 
Het  Manna  by  de  wey  fagh  naken  over  Zee. 
Wy  naeckten  by  de  wey ,  de  niewe  Zeeën  over 

Daer'taerdigegebackvan  Moermont,  Pinflen,  Roover 
De  Bergen  aen  den  Zoom  doet  duy eken  voor  fíjn'  hooghd. 
Doortrapte  Genouëes,  hadtghy  hetfoobeooght, 
Eer  Maurits  uw  gevolgh  den  Bergen  uyt  quam  boenen , 

U  eer  waer  noch  geberght,  en  foo  veel'  Millioenen 
Als  nu  derekeningh  beftvaeren  in  Madrid , 

En  ghy  foo  verre  van  de  fchand  als  van  't  belitt. Sss  Maer 
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Maer  werdt  noch  fchadc-wijs ,  en  ruft  u  hoofd  in  't  Weften , 
In  't  bedde  van  de  Sonn  :  de  koftelicke  veilen 
Van  Sandvliet ,  beter  Dorp  dan  Stadt  van  geener  waerd , 
Staen  flacper-dijeks  gewijs ,  en 't  lichten  van  die  aerd , 
Wacrminflechtdan'tverhoogh ;     *    *     *     * 

Speel-reije  begofl  in  lunio .   \6z%. 

\ AOor  Delffchen  Donderdagh ,  het  weerfpel  van  de  Mart , 
■^Berolden  wy  de  kley ,  en  't  Rotterdam  mer  hard : 
Daer  boorde  men  in  't  ilot  van  onfe  bors ,  die  maeghd  was, 
Met  dobb'le  Sleutelen  j  foo  datter  fchier gevraeght  was Hoe korntde  Vifchfoo dier,  Waerdinne?  maerdcMann 

In  't  op  doen  van  fijn'  thuyn ,  verdiende' wel  een'  kann , En  twee  Galochestoe,  die  daer  vergeten  ftonden. 

't  Was  avond  eer  wy  noch  ter  Goud""  het  Hert-huys  vonden  -, Wy  vonden  't  evenwel ,  en  vonden  't  redelijck , 
En  gaven  geern  wat  meer  voor  't  praeten  van  Moer  Rijck. 
Oud  water  's  anderdaeghs  was  't  eerft  van  ons  bedrillen : 
Maer  't  luften  ons  geen'  tijd  aen  't  fpinne-wiel  te  fpillen  j Montfoort  was  all  re  na ;  daer  ruften  wy  te  noen , 
En  hadden  met  een'  Uyl ,  of  met  een  Waerd ,  te  doen. 
Daer  was  geen  Beul  gefien  dat  menfehen  konden  heugen  > 
Juy  ft  was  een  Engdfch  knecht  foo  fatt  geweeft  van  deugen , 
Datdefen  dagh  fijn  hoofd  daer  binnen  wasgevelt. 
Op  't  Slot  en  hebben  wy  de  trappen  nietgerelt-, 
Maer  buyten  op  het  rond  van  't  feldfaem  Huysftaen  fmaden, 
Korrs  hadden  wy  't  foo  weer  op  YiTelftein  geladen , 
Enfeidenopentlick,  'twas'tPrincen  huys,  foo'thiet,. 
Maer  't  was  de  rechte  kass  van  fulcken  grootheit  niet. 
Vianen  lachte  meer  in  onfe  lecker'  oogen , 
O  groene  mueren ,  ó  by  na  het  uyterit  poogen 
Van  Menfehen  en  Natuer !  wy  droomden  all'  dien  nacht, 
Een  fluck  van  't  Paradijs  was  over  Rhijn  gebracht. 
En  't  fcheelde  Culenburgh  de  helft  van  ons  behagen , 
Dat  wy 't  foo  deun,  foo  korts,  foovollVianens,  fa^en; 
Maer  lijn  beleefde  Heer  vercierde  't  met  iïjn  woord ,° 
Blijtc,  vrienden,  blijft  by  ons,  en  reift  maer  mergen  voort. 

Wy 
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Wy  moflen  't  weigeren  •,  en  reifden  noch  dien  avond , 
Al  was'er  die  ons  dreighd'  en  'c  onderweegh  te  fpa  vond , Daer  vyand  rekken  kolt :  maer  wy  vernamen  geen , 

En  quamen  veil  by  daegh  te  Buren  in  gere'en  > 
TeBuren,  't  fier  gebouw,  en  waerdige vernachten 
Des  grooten  eigenaers,  felf  kortelingh  te  wachten , 
Te  wachten  als  een  Vorft,  die  Koningen  ter  nood 

Kond'  huyfcn ,  en  verfien  twee  Hoven  van  fijn  brood, 
Tot  fijner  eere  was  all'  d'eere  die  m'  ons  dede , 
Van  vry  bedd  op  het  Hof,  vry '  tafel  in  der  Stede , 
Met  twaelf  Apoftelen ,  en  't  vriendelickgelaet 
Van  ilille  borgery  en  foete  Magiftraet. 

't  Werd  Gods-dagh ,  en  tot  God  hefteden  wy  den  mergen , 
EnkruyftenzedertnoenRhijn,  Wijck,  en  Veluw'r-bergen, 
Die  klommen  wy  ten  topp,  enfagen  vanfoohoogh 

De  Caert  van  onfe  reis  in  't  wencken  van  een  oogh  j 
Oock  Amersfoort ,  de  ruft  van  wijiè  wereld-wijckers : 
Daer  gingen  wy  alleen  dien  avond  uyt  voor  kijekerst 
Den  naeften  morgen-ftond  bereden  wy  de  baen 
Van  Zoeft  en  Emmenes ,  daer  foó  veel  Eicken  ftaen , 
Als  Elfen  om  den  Haegh ,  en  Naerden ,  daer  wy  dachten 
Aen  Spagnens  wreed  verraed ,  en  dreighden  te  vernachten 

In  't  gulde  Veen  aen  't  Y ;  maer  Muyden  keerden  ons  > 
En  floot  ons  all'  den  nacht  ten  hals  toe  in  den  dons : 

All'  fijn'  gevangenen  en  fluy  t  de  Droft  foo  facht  niet  > 
Geen'  vafter.  Dat  geweld  en  weten  wy  de  kracht  niet 
Van  Muy  der  boeyen ,  maer  de  vriend'lick  ongena 
Van  fijn'  genegentheit,  die  alle  vroegh  te  ípá , 
En  alle  fpá  te  vroegh  beduyden  om  vertrecken , 
En  yder  oogenblick  in  uren  uyt  kon  recken , 
En  fchrimpen  yeder  uer  totoogenblicken  in , 
Met  foete  wijsheit  van  fijn  ongemeen  verfinn. 

Die  vreughd  was  op  haer  hooghft  met  's  middaghs  Sonn  geftegen , 
En  fcheidens  uer  was  rijp  j  wy  fdieidden ;  en ,  verlegen 

Met  's  achtermiddaghs  lenghd ,  beftedens  noch  een  deel 
AenWeiip,  d'onbekend'ouw'kenniss vanons' keel: 
Dijckop,  dijekaf  geroltj  en  weer  op  en  weer  neder, 
Ontfingh  ons  Amfterdam ;  danck  hebbe  wind  en  weder , 

Sss  2  Danck 
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Danck  hebb'  die 't  weder  maeckt. 
Hier  werd  de  tocht  geftacckt , 
De  tocht  van  vijftien  Steden 
Den  vijfden  dagh  bereden. 
Hier  luften  't  ons ,  met  reden , 
Van  vrienden  overftreden , 

En  met  geweld  gebeden , 
Vij  f  dagen  te  befteden 

Aen  Amfterdam ,  de  Stadt  vamncer  als  vijftien  Steden, 

Aenhangh. 

T  7  Yf  Haeghfche  dagen  doen  tien  Amfteldamfche  nachten, 

*   Met  ibo  veel  dagen  toe :  die  gaen  daer  aen  't  verkrachten 
Van  Maegh  en  Ingewand  met  d'een'  of  d'ander  propp „ 
Tot  Maegh  en  Ingewand  will  fplijten  aen  de  fopp. 
Wy  riepen  dagh  op  dagh ,  Maegh ,  Ingewand,  genade  \ 
En  kregen  endelick  hetPurmer-droogh  teitade , 
En  Beemfter  kley  te  baet ,  tot  uytftel  van  goed  cier. 

Noch  werd  het  weer  een'  vraegh ,  hoe  raken  wy  van  hier, 
Door foo  veel  tafelen?  denaefteraedwas,  wijeken, 
Denaeilewijckwas  Wijckj  men  gunden  ons  dat  kijeken, 
En  voorts  het  vrye  veld :  wy  renden  tot  Marquett, 

En  wederom  te  rugg  tot  Haerlem  toe  in  't  bedd. 
Hoefchoonen  vrydagh  was 't  die  ons  den  Haegh  verthoonden  l 
Hoe  ras  verthoonden  ons  de  reden  waer  wy  woonden , 
En  dat  maer  ongewoont  het  fchopn  van  hier  ontrent 
Doet  gelden  by  den  Haegh,  die  geen  gelijcken  kent! 

Twee  ongepaerde  handen  op  een'   Clavecimbel. 

T   Eert  eendracht,  Echte  Lic'en,  maer  Eendracht  met  verftand, 
-•-^  A  e/i  't  ko  men ,  gaen  en  ilaen  van  defe  en  dele  hand : 
Sy  hooren  yeder  aen  haer fonderlinge lijven , 

Maer  zijn  en  blijven  eens  in  't  onderlingh  bedrijven. 
Haer  onderlingh  bedrijf  gaet  over  eene  maet : 

Die  houdenfe  van  felfs ,  fchoon  dats'  haer  niemant  flaet. 

't  Schijnt 
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't  Schijnt  een' eenparigheit  van  Pols,  die  in  haer'ad'ren 
Gelijcke  poofen  voert  in  fcheiden  en  vergad'ren. 

Sj  fcheiden  nu  en  dan  in  't  wiiT'len  van  't  geluyd , 
Maergaen,  als  Mann  en  Vrouw ,  elckomdenoorbaeruvt- 
De  Mann ,  in  fwaerder  werck,  de  Vrouw  in  lichter  handel , 
Of,  is  't  maer  wand'len ,  beid'  in  fchickelicken  wandel. 

De  Vrouw,  de  Rechter  hand,  ̂ mengunts'haermeeftendeen 
Heeft  van  geboorte 't  fcherpft  gefchetter  van  de  keel  : 
De  Mann  de  dieper  ftroot:  foogaen  oock  fijn' gedachten  : 
Maer  't  laege  dient  om  't  hoogh  te  temp'ren  en  te  fachten. 

De  Vrouw  valt  vrouwelick,  dat's  vrolickvan  gelaet, 
Jae  veeltijts  huppeligh  van  voeten  en  van  praec : 

Maer  ftadigh  fiet  fy  om ,  oft'  alles  op  de  maet  gaet , 
En  hoe'tin'taenfien  van  haer  lieffteCameraetftaet. 

De  Mann  gaet  foo  geruft  op  haer'  beproefde  deughd  3 
Dathyfeftuttenftijftin  haer' onnoo fel' vreughd  : 
Haer  tril  lende  gelach  en  kan  hem  niet  vervelen, 
Hy  ftoockter  toe ,  en  will  fy  danflen ,  hy  will  velen. 

De  Vrouw  lett  op  den  Mann  fijn'fteetfcheftatigheitj 
't  Schijnt  s'  op  haer  luy men  en  in  foetc  lagen  leit ; 
Men  fiets'  hem  op  fijn  droefft  met  meefte  vreughd  te  goe  doen , 
All  fouws'er  quinten  (maer  een  quintje  teffens^  toe  doen. 

Verheugens'  haer  fomtijds  meteenderhanden  fwier , 
En  met  een  dicht-aen-een-gekettinghde getier, 

'tZijn  buytjens  van  de  minn  die  haer  kan  vrolick  maken , 
Of  mog'lick  om  den  geeft  van  Gaften  te  vermaken. 

Sy  dragen  fich  fomwijl  als  lagcns'  over  hoop, 
Of  by  een'  harder' greep ,  of  by  een'dwerfchen  loop, 
Hetfchijnt  fy  kijven  ;  maer  men  kan  't  haer  niet  verwijten  r 
't  Is  ernftelick  gekout ,  't  is  fnauwen  fonder  bijten. 
Stracks  rakenfedaer af ,  en  uytdien  wijfen  twift 

Volght  niewe  foetigheit  •,  hy  vak  als  Somer-mift , 
En  baert  een'  Sonne-fchijn ,  die  fchooner  werdt  genomen , 
Dan  of  de  Sonn  te  vroegh ,  te  witt  waer  op  gekomen. 

Dat 's  Tweedracht  fonder  Gall,  dat  's  Eendracht  met  verftand- 
Komt,  Echte  Li'en-,  en  fiet  op  Mans  en  Vrouwenhand, 

Sss  3  En 
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En  hoort  toe  wat  fy  doen ,  en  lett  op  wat  fy  laeten  > 
Hctgeenfy  mijden,  lcertibo  veel  als  wat  fypraeten. 

Eenftemmingh  fchouwen  fy ,  (Oclraven)  kort  op  een : 

Want  wat  waer  't ,  Mann  en  Vrouw  malkand'ren  naer  te  tre'en , 

Als  warenfejalours,  of  oockfoo  mall-foett'famen, 
Datd'een  nietfeggen  moght,  of  d'anderefongh,  Amen. 

In  wel-getroutheit  valt  een'  foete  tegenfpraeck , 
Schier  of  de  Man  de  Vrouws  gevallen  geerne  braeck  ■ 
Daer'seens  zijn  in  den  grond,  in  willen ,  doen  en  wenfchen  j 
En  houdens'erfoo  wat,  't  en  is  maer  voor  de  menfchen. 

En,  zijn  die  menfchen  niet  van 't  grover  end  gefne'en, 
Sy  weten  dat  Natuer  fchrickt  van  gelijcke  tween , 

En  dat  haer'  fchoonheit  light  in  't  ongelijcke  wefen  j 
Daer  fy  van  binnen  niet  als  eens  in  als  kan  wefen. 

Sy  laeten  noch  een  dingh ,  des'  handen ,  en  van  't  beft  ; 
Sy  komen  maer  deun  by ,  en  paren  noy  t  in  't  neft. 
Leert  dat  niet ,  Echte  Li'en ;  dat  's  fpinnen  fonder  twijnen  : 
Waer  yeder  foo  geiint ,  de  wereld  fou  verdwijnen. 

Jae ,  leert  het,  alle  Li'en ,  en  laet  de  wereld gaen : 
Als  \ all gerekent  is ,  s'  heeft langh  genoegh  geftaen : 
Leert  datter  is  een'  wijs  van  teelen  ibnder  paeren , 
En  dat  men  in  on-echt  kan  echte  kind' ren  baeren; 
Twee  handen  baeren  wat :  dat  maken  defe  waer; 

All  blijvens'  in  on-echt :  doch  't  is  maer  handt-gebaer, 
En ,  als  men  't  feggen  magh ,  't  zijn  vleefchelicke  deelen  , 
En  foo  de  fuy  verfte  manier  noch  niet  van  teelen. 

Vier  oogen  baeren  oock ,  en  beter ,  met  een'  fpronck , 
Vier  kindertjens  met  een  on-echt'  onnoos'len  lonck : 
En  't  vroed-wijf  hoeft  niet  om  die  vruchtjens  af  te  haelen ; 
Haer' ouders  doen  't,  dat  zijn  vier  wel-getwernde  ilraelen. 
Maer,  Zielen  baeren  beft,  enHemel-lijcker-,  twee 
Die  even  moedigh  en  gemoedigh  ,  even  dwee , 
En  evenftevigh,  doen,  endencken,  enbegeeren, 

Dat  d'andere  begeerten  niet  kan  willen  weeren. 
Uyt  die  verfamelingh ,  daer  hand  noch  oogh  toe  hoort, 
Noch  yet  dat  fwaerder  weeght  als  geeften ,  komen  voort , 

Wat 
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Wat  kinderen  !  een'  vreughd ,  een'  vrientfchapp,  een  genoegen , 
By  weinig'  oyt  bekent  die  vleefch  en  beenen  droegen. 

't  Is  een  gedeelte  van  der  Engelen  gefangh  : 
Wift  ick  'er  Noten  toe ,  ick  maeckte  't  haer  foo  bangh , 
Die  voor  Mufikegaet  door  handen  of  door  keelen , 
Dat  niemand  haer,  nochfy  haer  felvenkonde  velen. 

Soo  docht  een  Wewenaer,  foo  fprack  hy  uyt  fijn  hert, 

Diens  flincks' onkundighei  t  te  hulp  geroepen  wert , 
By  een'  vry'  rechterhand ,.  die  fijner  kond'  ontbeeren , 
Maer  die  haer  ootmoed  dé  gelooven ,.  fy  moil  leeren. 

Die  all  t'ootmoedige  behoorden  aen  een  lijf, 
Daer  in  een'  ziele  ftack ,  die  all  dit  nauw  bedrijf 
Van  baeren  in  den  Echt,  of  on-Echt,  als  een  vryfter , 

Wel  vatte  i  maerfeyja,  noch  Neen  daer  toe:  Ick  prijfth'er. 

Aen  Anna  en  Tesselschade,  op  Suycker-peen  van  haer  ontfangen. 
! 

GEfonde  Peen , 
Ickvattdere'en 

Van  uw  gefchenck : 
'tlsmeteen'wenck 

Smaeck'lick  bewefen  j 
De  wortel  foet, 

De  vrucht  moet  goed 
En  heilfaem  wcfen. 

Opeerendeughd 

Stond  d'eerfte  vreughd 
Van  ons  vergaeren : 
All  watderjaeren 

Knoop  en  gefpann 
Tot  noch  daer  van 

Heeft  uyt  gegeven , . 
En  by  ons  leven 
Uytgevenmoet, 

Sal  goed  en  foet 
Enheiliaem  wefen. 

Vriend'lickpaer  Weefen , 
Ditis'tbeduyd 
Van  mijn  befluyt 

Uyt  uwe  gaven. 
Daer  ick  begraven , 

En  ghy  tot  iloff Sult  weder  keeren , 
Sal  defe  lof 

Ons  graf  vereeren. 
Hier  light  C  H. 
EnTeJJelfcha 
En  Anna ,  deerjlc  j 

Die  elck  om  'tfeerjie , 
¡JWetfchrift  en  praet , 
<JMet  Tvenfch  en  daed, 

Haer'  vriendfchapjloten , 
Vriendfchap  gejprolen 

Uyt grond  en  re 'en K^ils  Saycker-peen. 

°P. 
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Opdcfehegift. 

TCk  will  't  gegeven  Peerd  befien  tot  in  den  mond  : 
•*-Jae  't  monden  is  't  niet  all ,  ick  will  noch  dieper  vraegen: 
Watfeghtghy  van  dePeen?ipreeckt  monden,en  ipreecktmaegen, 
Sy  tuygeníe  bey  foet ,  gefonden  en  gefont. 

B! 
Verbintenijje aen den Heere  Hoopt.  1^42.. 

►Eloveick  onderfchreven, 
*Mits  't  onverlemde  leven 

Ten  Leger-einde  my   
Te  deel  befchoren  zy , 

Dat  geen  geweld  van  buyen 
My  't  hooge  Huys  té  Muven 

'  Voorbyfalheeterifláen.  ̂    ' 
O  buyen,  waerj'eraen! 

O  vier  van  Krijgh  en  Somer, 
Waerje  al  vier  Maenden  loomcr , 

Enmjjn'  beminde  fchuld 
Opjjpfcheiden  naer  vervult ! 

Hoe  foetis  't  pm  betaelen 
Daer  't  fchencken  is  maer  haelen » 
En  uy  tgeef  maer  ontfangh ! 

Nu,  Hjmigeverlangh, 
Weeft  viermael  dercigh  nachten 

Uyt  alle  mijn' gedachten  : 
Het  onverwacht  verbly 
Vlieght  alleTy  verby. 

Gefchreven  in  den  Hage , 

Ten  Jare ,  -  Maend  en  dage 
J¡S¡£1¿  AlsHeririettequam 

Voll  ̂ iers  van  Amfterdam. 

Andere  aen  den  Jehen.  164$. 

WY  Mannen  en  wy  Wijven 
Beloven  met  ons  vijven 

Het 
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Het  naefte  Jaer  met  lief 

("Mits  het  den  Droft  believ' En  de  waerde  Waerdinne 

Sijn'  aerdige  Droftinne} 
Op  Muydens  hooge  Slot 

Te  wreken  't  feil  gebod 
Des  Princen  van  Orangñen ; 
Eer  dat  hy  tegens  Spagnen 

In  't  Somer-Leger  treek'} 
Met  Rhijnfche  Wijn  en  Seck, 
Met  fingen  en  met  rijmen , 

Met  fommen  en  met  lij  men' , 
Met  fitten  en  met  gaen 

InSonne-fchijnenMaen;  ' Met  kuyeren  en  praeten 
Langhs  dijeken  en  langhs  ftraeten  > 
Tot  dat  de  Waerd ,  verfaedt , 
Sal  feggen ,  Gaften  gaet, 
En  de  Waerdinne,  Vrinden, 
Wy  willen  u  niet  binden , 

't  Is  moy  weer  naer  den  Haegh , 
'k  Wild'  ick  u  t'  Schepe  faegh. 
Wyfullen  hier  wat  poofen, 
En  tegens  dat  de  Roofen 
Ontluycken  als  Treflon, 
Die  Teflels  hertje  wonn , 
De  weer-wraeck  komen  foecken 
By  Rocken  en  by  Broecken, 

Met  Mann  en  Vrouw  te  Paerd .  ,    -^ 
OpHofwijckaendeVaert, 
Op  ras-geld  aen  der  weide ; 
Tot  dat  ons  't  Leger  fcheide , 
En  Frederick  fijn' knecht 
On tbiede  naer  t  gevecht. 

Gefch reven  in  den  Hagé 

In  't  afgaen  van  de  Wage , 
Die  ons  van  Muyden  bracht , 

ürr 

Den  feventhienden  nacht 
I  tt  Aprilis, 
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Aprilis,  als  driejaren 
Op  veertigh  gaendé  waren , 
En  fefthien  hondert  meer. 
Aldus  op  trouw  en  eer 
Befworen  en  beregelt, 
Betekent  en  befegek 
Met  mond  en  hert  en  hand 
Voor  lifteloofen  Band. 

19  April.  1643. 

A.  D.  H.  G.  T. 
L.  V.  T. 
I.  D.  V. 
M.  D. 
C.H. 

Graf-Jérifi inyoor-raed J  loor.  M'.  Pietir  de  Vo i s. 

T^It  's  blinde  Pieters  graf,  die  meer  fagh  fonder  oogen 
J-^ Dan  and're  twee  door  vier.  Hy  ftond  op  geen  medoocren , Oöckvoeghd'  hem  geen  beklagh  -,  fijn' onmacht  was  fijn' macht , Sijn  ongeval  fijn'  vreughd ;  hy  leefd'  in  fijn  gedacht, 
Dat  door  fijn'  handen  fprack ;  hyfaghfichfelfs  van  binnen Dat  weinige  gebeurt,  verfien  van  alle  finnen. 
Van  dat  foet  binnenfte  deeld'  hy  de  Wereld  me , 
Soo  mild,  foo  vriendelick  als 't  hem  den  Hemel  dé. 
Dat  maeckt' hem  niet fchatt-njck-.hy  bleev'eroockmetarmvan  ', (  t  En  gaet  niet  altijd  valt  ,^een  blind  mann  is  een  arm  man  n) Sijn  liefilenjckdom  waskunftengunft  van  lbetvolck, 
Dat  fijnen  naem  verhief  tot  tuflehen  Maen  en  Wolck : 
Maer 't  was  niet  hoogh  genoegh :  waer  't  meer  verirands gegeven , t  Had  lijnen  held'ren  naem  ten  Hemel  toe  gedreven. Dathadd  hy  ruym  verdient  in  vier-en--veertigh  jaer, 
Metkoftelickgeluyd  van  Pijp ,  en  Boogh ,  en  Snaer.     ' 
Maer  wat  hy  fongh  of  peep^  hy  koli  nau  oogen  vinden 
Die  fijn'  door-wetenfehap  begrepen  of  befinden , Befinden  met  verltand :  foo  voelden  hy  fijn'  lof 
Voor  't  mcerendeel  mifduydt ,  en  felden  meer  als  grof. Dat 
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Dat  fpeet  hem  •,  en  hy  dochc  ,*t  was  langh  génoegh  geifreden 
Om  blinde  lief  hebbers  te  brengen  tot  de  reden  > 

En  fcheidden  uyt  het  werck ,  en  bfaek  fijn  leven  af, 

En  ley  fij n  vingeren  te  ruften  indit  Graf. 
Maer  die  die  vingeren  die  wonderende  fpreken , 

Die  wei-getoonde  Ziel ,  is  uy  t  haer  huysgeftreken , 
En  Hemel  waertgegaen :  daer  iinghtihy ,  lbo  hylongh , 
Haers  Scheppers  hoagen  lof.,  met  niewe  keel  en  tongh  > 

Daer  werdt  hy  eerft  verftaen ,  daer  toonts'  in  beter  iiiaren , 
Hoe  loff'lick  hier  beneen  haer' Hallelujas  waren. 
Nu  fitt  de  doove  Werlden  fchreit  haer  felven  blind 

Om 't  o-een  fy  noy  t  bedacht,,  en  nu  te  laet  verfmr  > 

Enof  iy'tnietverfonn,  veerfiendekreup'le  blinden 

By  defen  blinden  mann  doen  't  haer  te  wel  bevinden : 
Armoede  maeckt vernuft :  Soo  gaet  het inder  tijd , 
N  Icn  acht  het  goede  niet ,  men  zy  het:beite  quijt\ 

   i    . .     '       ■•    -   

w; 
bc 

Siew-jaer  oen  den  Heere  7>an  Brant\vyc£.  1657. 

lbo  ' 

T doen  en  laten alte
mael

  

iaioU 

Dat  niemand  doen  en  moft  noch  laetenc, 
Dry  hondert  vier-en>feftighmaei 
Hoor  ick  ons  in'trorfd  jaer  v.erpraeten. 
Waerom  is 't  heden  Niewe  Jaer, 
Wat  reden  heeft  die  malle  metinghfi 
Zijn  nietdedagen  voor  en  naer 
Als  fchakels  van  eeríÍTorideketingh  Í 
En  is  de  fchakel  van  van  daegh 
Een  niewer  dingh  als  die  van  mergen  ? 

'k  Wild'  ick  den  mann  eens  levend  iaegh 
Dien  Dood  en  Eewen  voor  ons  bergen , 

Die  't  eerfte  Niewe  Jaer  op  brocht , 
En  doopten  't  op  den  dagh  van  heden , 
En  op  den  naeften  niet  en  docht , 
En  geckten  met  den  jonghft  voorleden : 

Sij  n' reden,  meen  ick,  Westerbaen, 
Waer  lichtelick  foo  verr  te  foecken , 

Ttt  2  AU 
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Als  nu  zijn  de  verrotte  bla'en 
Van  doe  lij  n'  averechtfe  Boecken . 

Houdt  my  te  goede ,  't  misverftand En  wiil  in  mijn  verftand  niet  vallen , 

't  Niew  Jaers  gerucht  in  Stadt  en  Land 
En  noem  ick  niet  als  't  oude  mallen : 
En  't  oude  mallen  is  de  faeck » 
Daerom  ick  niet  en  kan  verdouwen 

Dat  m'  eenen  dagh  den  niewen  maeck* 
Die  niet  en  is  als  een  van  d'ouwen. 
Weet  yemant  raed  tot  niewen  tijd , 
Tot  niewe  fondloosheit  van  leven , 
Dien  houd  ick  buyten  mijn  verwijt , 

En  gunn'  hem  Niew  Jaers  naem  te  geven 
Aen  all'  de  Dagen  die  hem  God 
Voor  a\Y  de  Jarenialiien  boeten , 

Die  ecgen  't  heilige  gebod , 
Gelijckfe  nu  noch  heeten  moeten, 
Als  niewe  jaren  zijn  genoemt , 

En  van  de  gift  van  d'oudile  waeren 
Met  niewe-jaerlickheit  verbloemt. 

Ixrxop  die'sdaeghseen&niewejaeren: 
Eer  God  u  uyrde  tijden  hael', 
Wenfch  ick  'er  u  in  mijn'  gepeifen 
Ten  minften  tien  of  twintigh  mael 
Dry  hondért  vij£  en  feiligh  reifen. 

Bindt  der  acbtJkn.Boecks. 
■ 

■ 
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NEGENDE      BOECK. 

MENGEL  ING  H. 

NOOD-    WEER 
En 

LIEFDE    VOOR    LEED. 

En  Afgrond  braeckt  noch  eens,  en 't  geldt  noch eens  den  Vromen: 

Een  niewe  fchenniss  is  van  onder  opgekomen  j 
Een  Zee-katt  fpreidt  den  inct  van  haer  ontroerde 

gall, Om  't  oogh  t'ontduyfte
ren  

eers'  in  't  naerfporen 

vall'. 't  Naerfporen  luit  my  niet :  Die  't  met  den  doncker  houden 
Gunnickdeduyfternissj  den  jongen  of  den  ouden 

Wie  my  het  onverwacht  vergift  in  't  aenficht  fpouwt 
Houd  ick  voor  wat  hy  is ,  en  hy  fijn  fel  ven  houdt ; 

Voor  Nachc-uyhdien  't  licht  quelt,  en  dien  de  middagh  zeer  doet: 
En  daer  hy  my  het  leed  met  blind  en  valfch  geweer  doet 
Spreeck ick  hem  ongefien  in  fijn  fwart  lchuyl-hol  toe. 

Onaengenaem  gefpreck !  aireede  ben  ick  't  moe. 
Vriend  paft  udefennaem,  ontfanghthemt'uwereeren  : 

Of  vyand ;  paft  u  die ,  foo  kan  hy  u  niet  deeren  : 
Vriend,  vyand,  watghyzijt;  waer  hebt  ghy  mygelbcht? 
Wat  dampen  hebben  my  in  uwen  droom  gebrocht. 
Hoe  quam  ick  u  te  voor,  waer  langhs  en  door  wat  wegen , 

Doe  d'eerfte  boosheit  in  uw  herflenen  geftegen 
Het  opfett  in  uw  baerd',  om  met  een  loole  Macr 
Een' uyt  veel  duyfenden  tequetfcn ,  wie  het  waer? 

Was  ick  u  onbekent,  hadt  ghy  my  noyt  lien  leven? 

En  was  ick  't  fchuldigh  hert ,  dat  ghy  den  ftceck  foudt  geven  ? 
Waerom,  watmoeydenu  d'onkundevanmijn'Ziel, Daerom  haer  laeten  of  haer  doen  u  min  beviel  ? 

Of 
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Of  was 't  een  Jephts-geüjck  verfweeren  dat  u  quelde, 
Eti  op  het  dolle  feit ,  of  in  't  meineedigh  {lelde  ? 
Hoefeldfaem  is  defcheut  op  vleefchof  veer  of  haer , 
Daer  felfs  de  fchutter  niet  en  weet  op  wat  of  waer ! 

Of  was  ick  u  bekent ,  en  waeren  noch  uw*  oogen 
Noch  uwer  finnen  geen'  betoovert  of  bedrogen } 
E n  hadt  ghy  my  doorfien ,  en  wifl:  ghy  wat  ick  woegh , 
En  wat  voor  veeren  ick  om  helm  en  fchilde  droegh  > 
En  docht  het  u  foo  recht ,  of  fchijn  van  recht  en  reden , 

Oud'  onbefproken  deughd  met  ondeughd  te  bekleeden  ? 
En  docht  het  u  foo  licht  oud  ingewortelt  waer, 

Te  roeyen  meteen  ruck,  of  't  noytgeweeft  en  waer?     - 
En  docht  het  u  foo  foet ,  den  moordpriem  uyt  te  trecken , 
Om  luft  te  boeten  op  een  aenficht  fonder  vlecken ? 
En  docht  het  u  foo  veil  voor  God  en  fijn  Gerecht, 
Dien  moordpriem  in  mij  noogh  te  bergen  tot  den  hecht, 

En  weten  niet  waerom  als  ghy  't  u  fel  ven  vraeghde, 
Dan  dat  u  onluft  luft'  en  dertel  boos  behaeghde, 
Gelijck  de  loiTe  Jeughd  haer'  wilde  weelde  thoont 
Aen  'teerftevenfterglas,  en  weet  niet  wieder  woont? 

Want  waerom  fmaeckten  u  mijnfehenniss?  Was 't  een  reden 
Die  u  Ziel  raeckte,  die  uw' Have,  die  uw' Leden, 
Uw  Vriend  uw  Bloed- verwant  ?  wien  hadd ick  iöo  misdaen , 
Ick  die  op  yemands  leed  noy t  uyten  hebb  gegaen , 
Noy t achterklap gevoedt,  noytlafter helpen ftij ven, 
Noytyemand  logentael  aenfeggen  of  aenfehrijven , 
Noy t  felfs  de  waerheit ,  die  een  C hriilen  deeren  moght , 
Als  tegens  heugh  en  meugh  fchoorvoetens  uytgebroght ; 
Noytvandes  eenenszeer,  des anderens gebreken 
Als  met  misnoegen  en  erbarmen  konnen  fpreken  -, 
Maer  allom  fwáer  tot  licht  en  fwartgemaeckt  tot  witt, 

Waerycmandfwaerof  fwartdeerd'in  hetminfte  lidtj 
Altoos  mijn  felfs  gewent,  altoos  gelair  mijn  Kind'ren 
Het  goed  te  recken ,  en  hetquaedete  vermind'ren, 
Altoos  genegen  meer  tot  fal  ven  alstotilaen, 
Waerycmandflagh  of  falf  ter  herten  moghtcgaen. 

Is 't  t'uwent  averechtser)  foeckt  ghy  allenthalven, 
Waer,  wien,  waer  met,  wanneerteflaen,  en  niet  te  fal  ven, En 
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En  houdt ghy  vanden  aerd  van  die  daer  nacht  en  dagh 
Soeckt  door  Gods  Schepfelen  welck  hy  verflinden  magh  j 

Wel  gae  't  u  met  uw'  kunft ,  ick  kans'  u  niet  benijden : 
Maer  is  het  met  detongh  dat  ghy  meent  om  te  rijden , 

En  laeten  hier  en  daer  een'  bittren'angel  ftaen , 
Daer  yemand  het  vergift  m  't  bloed  af  moge  gaen ; 
Ten  minften  weeft  verfien  van  waerfchijn  en  van  blijcken 
Die  op  het  duy  fentfte  gedeelte  waerheit  lijeken : 
Het  ambacht  luy  ftert  nauw ;  grof  garen  lijdt  het  niet  ■> 
Daer  hoort  een  fij  ne  draed ,  daer  boosheit  van  niet  yet , 
Van  onwaer  waerheit ,  en  van  doncker  dagh  will  weven. 
Den  Opperlogenaer ,  uw  Meefter  in  dit  leven , 

('k  Hoop  naer  dit  leven  niet)  heeft  hals  werek ,  eer 't  hem  luckt, 
Dat  hy  de  fchoone  Vrouw  uy  t  haeren  Zetel  ruckt , 
De  naeckte  Waerheit  uy t  den  throon  van  haeren  luyiter , 
Om  woleken  voor  fchoon  weer  te  venten  ,  dagh  voor  duyfter. 
De  logen  is  een  putt  daer  meeftendeel  in  valt 
Hy  die  hem  felver  groef  en  met  het  Ambacht  malt, 
En  all  te  forgeloos  paft  op  de  laegh  te  decken , 

En  met  goud-fchijnigh  Goud  lijn  valfch  Lood  t'overtrecken : 
't  Gelogen  will  op 't  minft,  enmoetj  waerkonnenzijn: 
Want  wat  is  wefen ,  daer  noch  Lichaem  is  noch  ichijn. 

En  daer  yet  niet  en  is ,  hoe  kan  daer  t'feftens  yet  zijn , 
En  daer  men  yet  liet  zijn ,  hoe  kant  daer  t'feffens  niet  zijn  ? 
Wat  onbefchaemtheit  helpt  u  feggen ,  daer  ick  lagh 

In  't  worft'len  met  de  Dood ,  die  elck  voor  oogen  fagh , 
Dat  die  tijd,  indatbedd,  die  leden  niet  en  lagen , 
Die  doe ,  en  langh  te  voor ,  en  langh  daer  naer ,  de  flagen 

Van  Gods  hand  droegen,  foo  op'tuytterfteafgement, 
Dat  hadt  ghy'r  by  geftaen ,  ghy  hadtfe  niet  gekent  ■> 
En  moght  foo  met  wat  fchijns ,  het  geen  ghy  daer  faeght  leggen 

Ontkennen  dat  ick  't  was ,  en  onberifpelick  feggen , 
Dit  is  noch  defe  mann  ,  noch  defe  mans  gelijck : 
Maer  ghy  verfcheenter  noyt ,  en  om  dat  halve  lijck 

Stond  lulck'  een'  dichte  wolek  van  fuchtende  Getuygen , 
Dat  uw  ontkennen  ftinckt  en  ftort  fich  felfs  in  duygen. 

Dat  's  foo  verr :  IiTer  meer  te  falven  aen  mijn'  eer  ? 
Neen,  eere-kladder ,  neen,  fy  was  noyt  fchorft,  noch  zeer: 

Vvv  Nu 
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Nu  eens  't  onmogelick  beveftight  is  met  reden , 
Deed  ick  my  ongelijck ,  foght  ickfe  te  bekleeden 
Metovertolligheit  van  opgehoopt  bewijs  > 
Teveelontfchuldigensluydt,  feghtmen,  fchuldsgewijs. 

Voor  dy ,  getrouwe  God ,  voor  wien  ick  my  belijde 
Van  veelerhande  fchuld  befwaert  van  allen  tijde , 
Voordy,  endyalleen,  verfchijnick,  enverfchijn 

Soo  blanck  van  herten  als  d'onfchuldige  magh  zijn , En  eifch  eerbiedelick ,  maer  eifche  fonder  beven , 

Hulp  van  getuygeniss ,  die  ghy  alleen  kondt  geven : 
Treedt  in  dit  boos  Gericht  en  wijft  de  wereld  aen , 
Of  ick  den  hoon  verdien ,  die  my  werdt  aengedaen : 

Tuyght ,  Heer ,  en  metter  daed ,  en  laet  my  van  dijn'  plagen 
Nu  defen  oogenblick,  en  fonder  uytftell  dragen, 
Light  defe  fchuld  op  my ,  Jae  hebb  ick  oy  t  gedacht 

Aen  't  vuyle  daer  men  my  moetwillens  mé  verkracht. 
Noch  hebb  ick  niet  gedaen ,  meer  hebb  ick  dy  te  vergen , 

Genadigh  Rechter,  oock  den  genen  die  dy  tergen : 
Veel  heeft  hy  dy  geterght  (hy  zy  dan  wie  hetzy , 

Dy  is  hy  om  end  om  bekent ,  noyt  roerd'  hy  't  my} 
Veel  heeft  hy  dy  geterght ,  die 't  lafterlick  vertellen 
Of  in  lijn  boefein  fmeedd  ,  of  putten  uyt  der  hellen : 

En  d'ongerechtige  fall  voor  dy  niet  beftaen ; 
Maer  fiet  hem  voor  een  menfch ,  voor  een  fwack  fchepfel  aen : 
Verfchoont  fijn  arme  Ziel  (ick  fegg  het  niet  om  kolen 

Tegaed'ren  op  fijn  hoofd}  vergeeft  hem  't  dolle  dolen ; 
En  ghy,  die  Waerheit,  Heer,  en  Wegh,  en  Leven  zijt, 
Ghy ,  die  dy  in  de  boet  der  Sondaeren  verblijdt , 
Geensilns  in  haer  verderf,  helpt  defen  dvvaelingh  keeren , 

En  thoont  hem  hier  den  wegh ,  van  Waerheit,  Liefd'  en  Eeren , 
Hier  ná  des  Levens  wegh ,  daer  Ghy  leeft :  en  foo  my , 
Die  my  in  defen  ilagh  oock  danckelick  verbly , 

Nu 't  dy  gevalligh  is  mijn' lijdfaemheit  te  proeven , 
En  goed  teleeren  doen  aen  die  mijn  Ziel  bedroeven : 
Eer  zy  dy  voor  den  will ,  lof  zy  dy  voor  de  daed , 
Almachtige,  mijn  heil  en  eeuwigh  toever  laet. 

Onder 
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Onder  de  Print 

Van     CAREL     de     TWEEDE, 

JConingb  n>an  Groot  Britf". 

IS  't  over ,  Engeland ,  en  iiet  ghy  door  uw'  oogen , 
En  is  de  mirt  om  laegh ,  en  zijt  ghy  moe  bedrogen  ? 

Soo  derft  eens  Kroonwaert  fien ,  en  eens  tot  over  Zee 

Met  all'  uw  oogen  op  des'  Konincklicke  twee. 
Soo  fagen  iy  op u ,  als  u  een'  bijl  onthoofde  j 
Soo  boden  fy  u  aen  wat  u  die  bij  1  on  troofde : 
Maerghy  wierd  willens  blind  en  waertfehouw  voorde  Sonn  ; 
Wat  dunckt  u ,  was  het  niet  hoogh  tijd  dat  God  begonn , 
En  fpouden  in  het  ftof  om  u  de  fchell  te  lichten , 
En  thoonden  u  den  dagh  die  hy  voor  u  dé  lichten , 
De  Son  n  die  voor  u  rees  ?  Hier  ftaet  fy  :  ilaet  eens  acht 

Op  't  minnelicke  groots  dat  in  die  ftralen  lacht , 
Op  'tachtbaer  vriendelick  van  dit  Doorluchtigh  Wefen  •, 
Ghy  fult'er  Carel  in  en  noch  eens  Carel  leien  j 
Des  eeriten  Edele  ftandvaftigh  tot  de  dood, 
Des  tweeden  ftaetige  geduldigh  in  den  nood , 
En  tegens  allen  itorm ,  en  tegens  allen  donder 
Sijn  bitfte  Vy  anden  haer  allerfpijtighit  wonder , 

En  op  de  gladde  baen  van  voorfpoed  all 't  geweld 
Dat  oy  t  de  overhand  in  't  hert  nam  van  een'  Held  j 
Geweld  van  reden  ,  van  befadighde  gedachten , 
Door  geen  onihiymigheit  van  weelde  te  verkrachten , 
Door  geen  ontfteken  van  wraecks-ongefint  gemoed 

Tc  tergen  tot  den  dorft  van  't  itraf  baerft  Borger-bloed : 
Een  Engel,  Engeland,  verfchijntuin'tverfchijnen 
Van  u  uy  tlandigh  Heil  -,  daer  't  all  voor  fal  verdwijnen , 
Wat  uyt  ontEngelfchter  gemoed'ren  vuylen  poel 
Uw'  Locht  met  dampen  vult ,  uw  Land  met  blind  gewoel  : 
Een  Engel,  Engeland,  ten  einde  van  Gods  toornen 

Heeft  u  de  Roos  ontdeckt  in  't  midden  van  de  doornen ; 
De  witt'  en  roode  Roos,  daer  all  de  deughd  in  leeft 
Daer  God  den  ouden  itamm  oyt  mé  gezegent  heeft. 

Vvv  2  Ge- 
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Geluckig'  Eylanden ,  daer  foo  veel  deughds  gaet  woonen  $ 
Hoe  kroont  gh'  uw  eigen  hoofd  met  fulcken  hoofd  te  kroonen 
Gedenckt  het  op  mijn  woord ,  die  Kroon  en  fal  niet  ftaen , 
Of  door  dry  Rij  eken  heen  fal  groot  en  klein  verftaen , 
Dat ,  waer  de  Wereld  foo  voll  Koningen  als  menfehen , 
Dit  waer  hy ,  dit  alleen ,  dien  ghyder  uy  t  molt  wenfehen. 

Jen  fommige  Predikers. 

GEfanten  van  om  hoogh ,  Bazuynen  van  Gods  Woord  j 
Hebb  ick  uw  foet  bericht  foo  menigh  jaer  gehoort, 

En  voor  foo  langen  gunft  noy  t  danckbaerheit  bewefen } 

Frtfuntir    "Weeft  Li  en  my  foo  goed ,  en  laet  het  nu  eens  wefen : 
n,m,\uZvk  Ghy  fiet  u  felven  niet ,  en  Spiegels  in  de  Kerck 

n°um!qLc*.  Sijn  buyteneigenfchapp,  't  is  Vrouwen-kamer-werck. 
mïiudtat*  Nochtans  ghy  moet  u  fien :  is 't  niet  met  eigen' oogen ,. 

fu*".  Z'uT-   Het  kan  met  oogen  zijn  dien  gh'  een  oprecht  medoogen 
'IZ^upfs,  En ,  foo  niet  groot  vernuft ,.  veeltrouws  vertrouwen  mooght , 
th,a  q»*  mi.  Daer  ftaeter u  veeltijds  by  dufend  en  be-ooght , 
auáiwibut.   En  roepen,  wateenMann,  en  wat  een Hemelfch preken ! 

^Jdt^pZ  Ick  ftae  die  waerheit  toe :  macr  heeft  hetgeen'  gebreken  ? 
jiabit-gkhn,  Twee  kleine,  foomydunckt;  ick  noemfe  klein  en  licht, 
«¡tor.  s,u    Om  datfe  heelbaer  zijn:  weeglit  ielver  haer  gewight. 

Ibn^T^ut      Wat  meent  ghy  met  uw' ftemm?  watdoetghy  metuhanden? 
f'"'"  fíj.  Wouwtchy  niet  dat  die  ftemm  mijn  feilen  overmanden  ? \&ïu  notut  elle  t?     J  J 

ton ,  niffi  Hoe  breeckt  ghy  dan  haer'  kracht  ?  hoe  ftaet  ghy  dan  en  finght , 
IZTJi'.e'nZ  En  finght  een  valfch  geluyd ,  dat  mijn  hert  niet  en  dwinght? 
Eraim.Ecdef.  j)je  t>nUyS  f,jn»  Kind'ren  tucht  met  ftraffen  of  verthoonen , 

Met  ernft  of  foetigheit ,  ibeckt  hy  na  and're  toonen 
Als  die  de  tucht  vereifcht  in  ernft  of  foetigheit  ? 

En  foeckt  ghy  in  uw'  fpraeck  een  krachtiger  beleid , 
Dan  dat  het  hert  u  geeft?  Of  zijn 't  geleerde  boecken, 
Daer  ghy  de  konft  uytfuyght l  waer  mogen  't  Vrouwen  foecken  ? 
C  Want  fpreken  is  haer  lot/)  jae  Vrouwen  op  de  Merckt, 
In  heet  en  in  koel  bloed ,  daer  niemand  op  en  merckt  ? 

Is  't  konftigh ,  haer  gebaer  ?  zij n  't  cierlicke  geluyden  ? 
O  Jae,  de^ierlickfte:  wants'  allerfterckft  beduy  den. 

Be- 
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Beduyden  is  de  íácck  >  en  all  die  daer  na  tracht 

(Ghy  hebt  geen  ander  witt}  en  hoeft  geen'  ander  kracht, 
Alsdienatuervanfelfskan,  will,  falen  moet  geven. 

Laet  Kinderen  begaen  j  hier  hebt  ghy  't  naeckte  leven , 
En  fchaemt  u  geen'  Copy  te  nemen  van  die  hand ; 
't  Is  Gods  hand  die  all  't  licht  heeft  in  die  Jeughd  geplantr 
Dat  door  de  Kindsheit  blickt ;  en  lett  eens  op  het  fpreken 
Van  die  onnooièlheit :  fy  weten  van  geen  preken } 

Maer 't  fpreken  is  haer  ernft,  foo  wel  als  u  't  Sermoon. 
Hoort,  valt  haer  weleen  woord  ten  mond  uytvan  fijn' toon? 
En  treurens'in  haer vreughd,  en fchreyens' haer  krackeelen , 
Soo  dat  men  niet  en  voel'  waer  in  die  twee  verfcheelen  ? 
Natuer' en  lijdt  het  niet:  en  houdt  dat  voor  gewiss,  &&»& 

Hoe  die  min  afgerecht ,  hoe  die  geleerder  i&  'Zn  «a^f" 
De  Kinderen  gaen  voor ;  het  naefte  waren  Boeren ,  ItZ'lZ'' 
En  meer  onkundige :  maer  't  fou w  my  verder  voeren  gw»** *»*. 

Dan  mijn  befteckmy  roept.  Vantwe'enreft'ereèn:  r?*?Z™¡k. 
'k  Hebb  met  uw'  handen  noch  te  werden  handsgemeen.  ^.'SmTi, 
Daer  fien  ickwond'rcn  aen.  U  kan  ick  het  niet  wijten  -, 
lek  weet  den  oorfprongh  wel ;  maer  't  fal  my  eeu  wigh  fpijten 
En  feer  doen ,  en  misnoeght  doen  fcheiden  uy t  het  boeck 

Daer  ick  de  lellen  vind  van  't  geen  ick  fchier  vervloeck : 
O  wijfen  van  eertijds ,  ó  ftatige  Romeinen , 
Moght  ghy  de  moey  te  van  uw  koftelicke  breinen 
Teipillen  over  niet,  of  over  misverftand , 

En  hangen  d'eere  van  wel  fpreken  aen  een'  hand  > O  noodeloofe  Leer ,  daer  in  de  minft  ervaren 

Demeefbbevallighzijn  !  Eens,  als wyKind'ren  waren, 
En  wierden  op'tThooneel  met  onfe  Roll  gebracht  ■, 
Doe  wierdt'er  ernft'lick  en  voorfichtigh  naer  getracht , 
Datfprekershanden  mond  te  famen  wierd'  gebonden : 
Maer  fprekers  van  dien  flagh  en  waeren  niet  als  monden : 

Wy  papegaeyden  't  uy  t :  de  waerde  van  den  finn En  gingh  ons  jongh  begrippoch  armen ,  niet  diep  in. 

Soo  was  't  nootfakelick ,  op  dat  de  K  ijekers  giften 
Dat  w'  onferedenen  wel  vatten  en  wel  wiften , 
Dat  m'  ons  die  Redenen  met  handen ,  een'  of  twee , 

Soo  leerde  veftigen  ds  of 't  fijn  [elven  dé. 
Vvv  3.  Maer,- 
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Maer ,  Mannen  die  verftaet  all  wat  uw'  lippen  baeren, 
En  die  niet  baeren  laet  dan  ofs'  u  eigen  waeren } 
Die  dobbel  hebt  doorpluyft  all  wat  van  die  geboort 
Sal  werden ,  foo  verftaen ,  als  keurigh  aengehoort^ 
Hebt  ghy  een  hand  van  doen  die  uwe  handen  leide , 

Waerd'eene henen fal,  waer  d'andere ,  waer beide? 

En  waer 't  u  niet  geleert  toteenen  ftippel  toe, 
Wiftghy  niet  wel  wat  lit  te  roeren,  waer  en  hoe? 
En  als  ghy  my  te  huys ,  of  als  ick  a  gae  vinden , 
Weet  niemand  hoe  wy  doen  ?  en  hoe  dat  felf  de  blinden 
Niet  een  woord  uy  t  en  flaen ,  of  hand  en  hals  gaen  mé  ? 

Ey ,  denckt  aen  wat  ick  leid' ,  als  of  'tfijnfelven  de'. 
Ontílaet  u  van  den  dwangh ,  veracht  de  Kinder- wetten , 

Derft  wefen  die  ghy  zijt ,  en  op  geen  regels  letten  •, 

Uw'  hand  fal  foo  gelijck  haer  werek  doen  met  uw'  ftemm , 
Al  waerenfe  maer  een ,  en  dats'  een  dichte  klemm 
Vanfoeteenpaerigheit,  een minnelick  bewegen, 

Een'  konft ,  by  yeder  een ,  langh  voor  defchooJ,  verkregen  j 
Een'  eigenaerdigheit ,  die  niet  te  leeren  is ; 
En ,  all  wat  verder  gaet ,  half  fott  fchier ,  en  heel  miss. 
Watfeiden  Koningen  en  Vorften  defer Eeuwen, 
Quam  een  Gefant  voor  haer  te  fingen  of  te  fchreeuwen 

Op  een'  gefochten  toon ,  van  uy  t  de  fchool  gehaelt , 
Met  handen  in  gebaer  van  regelen  bepaelt  ? 
Watfeidenfe,  wat  niet?  want  emmers  die  Gefanten 

Haer  hooghfte  poogen  is ,  haer'  boodfehap  daer  te  planten , 
Soo  datfe  vruchten  gev' ;  en  meent  ghy  dat  ick  dool 
Die  dat  nature  geef  te  redden ,  niet  de  fchool  ? 

Het  heeft  mijn  beurt  geweeit ,  en  heb't  my  fien  gelucken , 
All  wat  ick  Koningen  gelaft  was  in  te  drucken ; 

Maer  gunt  my  dei  en  roem ,  ben  ick'erdoor  geraeckt, 
't  Was  eigendriftigh  wat  ick  leid',  en  niet  gemaeckt. 
Gemaeckt ,  is  't  rechte  woord :  moght  ick  mij  n'  Tael  wat  fchenden , 
En  voegde  my  't  uytheemfch,'k  fouw  my  na  Vranckrijck  wenden, 

^tfrftaiin.  Om  u  dat  vuy\ gemaeckt  te  döopcn  foo  't  daer  heet. 
Maer 't  is  wat  noodeloos :  gebreeckrer  meer  befcheed , 
'tlsonoprechtigheit,  'tismommery,  't  is  leugen: 
En  kan  die  op  den  Stoel  van  '6  Hemelfch  waerheit  deugen  ? 

En 
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En  wordt  onwaerheit  my  verboden  op  den  hals , 

En  gaet  mijn  Leeraer  voor  en  is  lijn  wefen  vals  ? 
Ick  luyfter  na  geen  fleche  verfchoonen  :  als,  dat  menfehen 

Niet  even  aerdigh  zijn  foos'  yeder  wel  louw  wenfehen , 
En  dat  goed  onderwijs  quae  Zeden  richten  kan : 
Sulck  pleiten  roert  my  niet :  geeft  my  een  ernftigh  Mann , 

Die  my  hertgrondigh  leer' ,  en  foo  lijn  werek  befweete , 
Dat  lij  n  gebaer  met  recht  luit ,  ernft  en  y  ver  heete. 

Geeft  my  een  Stameraer ,  die  't  goede  qualick  fegg' ; 
Die  my  guld'  appelen  in  aerden  fchalen  legg', 
En  legg'  lijn  hert  daer  by ,  en  laet  hy  lich  bewegen 
Soo  dat  hy  konftige  doe  feggen ,  't  is  t'ondegen ; 
Sijn  ongemaeckt  ondeegh  beweeght  mijn  hert  veel  meer  , 

Als  't  ydele  gepronck  van  óiegemaeche  Leer. 
Want  hyfpreecktuyt  het  fijn  j  en 't  kan  niet  anders  welen , 
Of  't  wefen  doet  als  't  hert ,  daer  't  hert  doet  als  het  wefen : 

En  dat  's  my  ruy  m  genoegh ;  foo  'ck  van  Boeren  fey , 
En  van  de  kinderen :  die  doen  foo  allebey : 

En  voordat  doen  en  hanghtgeen  masker,  dat  mijn' linnen 
Veeltijds  in  twijffel  brenght ,  of  oock  het  hert  van  binnen 

Half  foo  voll  y  ver  is  als  *t  uyterlick  gelaet 
Van  't  fchoone  fpreken  en  't  veel  woeien  blijeken  laet : 
En  of  die  Mann ,  foo  noeft  met  armen  en  met  handen , 

*  Sijn'  drift  veel  dieper  haelt  als  even  uyt  fijn'  tanden  > 
En  of  dien  Heilige ,  geilegen  van  't  Thooneel , 
Niet  foo  veel  heiligheits  on  tbreeckt  als  my  en  veel'. 

Nuzijn'tmijn'droomen  niet  die  ick  u  kom  vertellen : 
Segg  ick  y  et  prijfielicks ,  ick  hebb  veel  Med'gefellen 
All  vanden  felven  finn  J  u  oockgebreeckter  geen , 

Die  fmaken  wat  ick  fegg ,  en  doen  foo  als  ick  't  meen  , 
En  doen  haer  ongeveinlt  wel-fpreken  feer  hoogh  achten , 

Om  dat  men 't  fluy  ten  fietop'twittvan  haer' gedachten. 
God  gev'  haer  loon  en  lult  om  altijd  foo  te  doen  : 
Staen  ander' op  haer  ftuck  ,  enfnijickhiereen'fchoen 
Die  niemand  paffen  will,  uyt  vrees ,  hy  moght  hem  pallen , 

Soo  treek' hem  niemand  aen.  men  heet'  mijn  fpreken ,  ballen 
En  klapp  van  yd'len  waen  >  'k  Hebb  mijn  werek  afgeleit , 
En  danckbaerheit  voldaen  3  foo  'ck  voor  af  hebb  gefeit ; 
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Of  meenen  te  voldoen ,  foo  'ck  altoos  derve  feggen : 
Het  vall' dan uyt foo 't  will -,  naer  mijn'  beilecken  leggea 
Of  naerfe  niet  en  doen  -,  daer  ftaet  een  waerheit  vaU , 
Noy  t  ghy  my  geern ,  ick  gae  noch  wel  foo  geern  te  gait: 
Koockt  my  der  Zielen  fp ijs  naer  eigen  welgevallen } 

Ghy  hebteen  Mann  aen  my :  'k  fall  noyt  foo  neuswijs  mallen , 
Dat  ick  er  't  Mael  om  fchouw :  'k  ben  u  niet  moe  gehoort, 
Gefanten  van  om  hoogh ,  Bazuynen  van  Gods  Woord. 

Weer  en  Weenoill. 

HEt  zy  foo  laet  als  't  will :  ick  kan  my  niet  bepraten 
O m  dood  te  wefen ,  en  mij  n  daghwerck  te  verlaten , 

Ickfchiet  de  vodden  uyt  die'k  's  mergenshebbgela'enj 
Maer'tgaetfoo'tfpreeckwoordfeght,  noo  doen  is  oock  gedacn: 
Ick  gae  fchoorvoetende  daer  and're  na  toe  loopen , 
En,  waer't  met  geld  te  doen,  'k  focht  flapen  af  tekoopen. 

't  Zy  weer  foo  laet  als  't  will ,  en  foo  veel  daghs  als  't  kan  , 
Ick,  die  geen' rail  en  focht,  ick,  noch  de  felve  Mann, 
Ligg  nagel-vaft  aen  't  Bedd :  wegh  Wind- As-touw  en  dreggen } 
Daer  is  geen  tillen  aen .  Wel  moght  de  Wij  fe  feggen , 

rrov.i;. :+.  Men  wentelt  als  een'  Deurdieop  haer'henghfelsdraeyt: 
Vanboven  fchiint  menlofs,  van  onderen  genaeyt. 
Weerhaenenziinteflecht:  beftfchijnicktegelijcken 

DeXaeldevanitomm  Stael,  die  w*  aen  den  Zeil-íleen  itrijcken, 
En  doenfe  met  sieweld  nu  trouwen  aen  het  Zuvd, 

Nu  hijiicken  aen'c  Noovd  >  llracksisfy  hierdeBruyd, 
Stracks  daer  in  't  o  verfpel  •,  en  datfe  meefr  beminden , 
Is  datfe  nu  mceil  haett.  Wie  kan  wat  redens  vinden , 
Waerom  de  laetfte  echt  haer  lieftte  wefen  fou , 

En  wie  verheught  fich  oyt  in  een'  gedwongen  trouw  ? 
Men  lbeck'  het  in  den  Steen  •,  het  is  de  moeyte  waerdigh. 
inmvis'tMenlehen-mail,  die,  altoos wederaerdigh , 
In  Stroom  en  tegen  Wind  den  oorber  tegen  gaen , 

Slaenall'tgeboden  af  en  all 't  verboden  aen. 
Op,  op  dan  ,  ieggickmy  •,  het  is  hoogh  dagh :  en  hoe? 

Dienietaen'tievenv.illj  fchijnt,  is  lijn  leven  moe. 

Te 
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Te  bcdd'  oock ;  't  is  langh  nachc  ■,  en  leert  het  leven  derven ; 
Die  daer  niet  aen  en  willfchijnt  noyt  te  willen  fterven. 

Maer  't  is  gedrongen  ernft ;  'k  fegg  dat  ick  feggen  moet, 
En  doe  noo  wat  ick  legg.  En ,  gaenw'  all'  op  dien  voet , 
(En  alle  gaen  w'er  op)  wat  fal  't  in  't  einde  wefen , 
Als  w'  uyt  den  langen  flaep  ontwakende  verrefen 

Op'tflaen  van  Gods  Bafuyn ,  tenbedd'uyt  (uytderaerd) 
Geroepen  fullen  zijn  ?  fal  daer  noch  Menfchen  Aerd 
Gods  will  of  wederwill  beitaen  te  wederftreven  ? 

Schrickt  Boofe,  voor  't  verderf,  wenfcht,  Vrome,  naer  het  leven  > 
Daer  lal  geen  keur  zijn  van  te  vroegh  of  van  te  laet , 

Als yeder,  na  verdienft ,  fal  hooren  Komt,  of  G  a  e  t.  m*1*- **• 

't  Onkoftelick  Hoy. 

'k  T  TOuw  veel  van  Schilderyen 
■*--*■  Die  Oogh  en  Hert  verblyen  : 

En ,  fchoonfy  doen  het  nietj 
De  kunft  is  meer  als  yet, 
En  kan  my  feer  betrecken : 
Maer  van  die  wijfe  gecken 
En  ben  ick  niet ,  Godlof, 
Die  met  den  eerften  bof 

Van  't  niew  daer  henen  vallen , 
En  't  reedite  Geld  vermallen 
Aen  tuygh  van  veel  min  nood 

Als  't  dagelickfche  Brood. 
Hebb  ick  my  oyt  verloopen 
In  't  ongeduldigh  koopen , 
Mij  n'  eer  fte  ftrafFe  was , 
Ick  voelde 't  in  mijn'  Tass : 
De  tweede  -t  dat  dry  maenden 
My  leerden  en  vermaenden , 
Wat  onverfiens  begaen 
Veel  beter  waer  ontdaen. 

Sott,  feid'ick,  blijft  indachtigh 
Waert  ghy  u  felven  machtigh , 

Xxx  En 
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En  noch  die  diere  Waer 

Aen  d'eerften  Eigenaer} 
Ghy  foudtfe  met  vermaken 
Eens  áltemet  genaken , 
En  boeten  foo  den  luft 

Die  nu  light  uytgebluft. 
Waer  is  't  Geld  ondertuifchen, 
't  Geld  dat  ghy  gaeft  van  bluflchen  ? 
't  Geld  heeft  die  wijfe  Mann , 
Die'r  Wijn  voor  koopen  kan , 
En  u  heeft  aengehangen , 

't  Geen  hy  met  verfch  verlangen , 
By  wijlen  komt  en  fiet ; 
En  't  fien,  en  koil  hem  niet. 
Daer  ghy  uw  heet  gevoelen 
Voelt  in 't  befitt  verkoelen, 
En  loopt  uw'  Schildery 
Meeft  blindelingh  verby : 

Daer  gh'  in  het  eerft  vergapen 
Scheent  by  te  fullen  flapen. 
Is  't  nu  niet  wel  beitelt  ? 
Uw  niet  fien  koft  u  Geld. 

Dit  zijn  de  fweepe-flagen 

Die  'ck  my  heb  leeren  dragen. Als  ick  na  Sott  wierd  iatt : 
Siet  voor  u ,  die  het  vatt. 

- — —   1   —   

Radvanonruft, 

MYn  leven  is  gefpeckt  met  witt'  en  fwarte  lagen , 
Veel  hebb  ick  willen  doen ,  meer  hebb  iel?  moeren  dragen ; 

Mijn  Doen  is  Trouw  geweeft  en  vlijti£h ,  daer  het  moil} 

Veeltijds  was  't  werek  gedaen  als  't  even  fcheen  begoft. 
De  vrucht  is  vreughd  geweeft  van  weldoen,  en  wat  garens 
Van nooddrufts middelen ,  watopdoens,  enwatfparens. 
Mijndragenisj  voorGoed,  Haet,  Nijd,  en  Spijt  geweeft, 
En  alle  dage  fchier  een  niew  ondanckbaer  beeft. 

Mis- 
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Misduyd'  onnoofelheit ,  krackeelen  valfch  geweven } 
Veeltijds  mijn  goed  gedreight ,  fomtijds  of  lid  of  leven  j 
Voor  oude  vriendfchapp  niew  bedrogh,  en  iwarte  kunft 
Van  averechts  beleid  voor  toegefeghde  gunft. 
Ruil  hebbick  nietgekent:  als  alle  oogen  toe  zijn, 
En  alle  menfchen  dood ,  om  datfe  fatt  of  moe  zijn, 
Haer  halve  leven  dood,  en  fommige  wat  meer 
Diens  finnen  geen  gebreek  en  prickelt ,  noch  geen  eer ; 

Dan  ben  ick  oock  't  kleed  uy  t  en  't  ruft-bedd  in  gekropen ; 
Om  wat  langh  niet  te  zijn ,  en  als  mijn  felfs  t'ontloopen : 
Maerqualickquam'tfooveer'tfcheen  dat  mijn  dagh  aen  quam, 
A \s  ick  my  neder  leid  en  't  flapen  ondernam 
't  Hiet  ruften  dat  ick  deed  -y  maer  't  waren  beilgheden 
Die  mijn'  verfuften  geeft ,  meer  als  's  daeghs,  wereken  deden : 
Mijn'  oogen  floten  niet ,  of 't  heete  werek  gingh  aen ; 
'c  Was  droomen  in  der  daed,  enfehijn,  enydlewaeiij 
Maer  nacht-werek  eigentlick ,  en  qualick  t'onderfcheiden , 
By  't  woelen  van  den  dagh ,  welck  waerheit  was  van  beiden. 
(En  wat  is  waerheit  ?  heeft  die  Richter  licht  gedocht , 
Of  wat  hy  fagh ,  of  wat  fijn  Huysvrouw  droomen  moght> 
Elendigh  Richter ,  fooder  een  elendigh  oy  t  te  noemen 

En  te  verdoemen  was  !)Nu  heeft  de  dagh  fijn'  bloemen , 
En  heeft  fijn'  diftelen ,  vermaeck  en  ongenucht } 
De  Bruyloft  en  het  Graf,  het  lacchen  en  't  gefucht 
Gaen  veeltijds  overhand ,  en  houden  beurt  met  pooien  $ 
Doen  een  de  doornen  zeer  j  hy  lijdt  het  om  de  roofen ; 

De  Sonn  fchijnt  naer 't  vuyl  weer,  en  in  den  ftorm  wel  oock : 
Het  foete  Vyer  betaelt  het  fuere  van  den  roock : 

Maer  droomen  houdt  geen'  beurt ,  't  is  altijd  ftof  van  klagen : 
Een  grouwelicke  Droom  is  droevigh  om  verdragen  > 
Een  lieftelicke  geeft  meer  onlufts  ongelijck 
Dan  fijn  verheugen  was :  befitt  een  Koninckrijck, 
En  werdt  een  Bedelaer  in  meer  niet  als  twee  uren , 

't  Scheel  is  onmenfchelick.  Wie  kan  daer  tegen  duren  ? 
Vlieght  over  bergh  en  dal ,  de  Valck  uy  t  haer  geficht , 
En  vindt  u  in  uw  bedd  voll  plaefters  en  voll  gicht ; 
Wat  een  hard  averechts  van  fulcken  lochten  hooghmoed  Í 

't  Is  feker ,  datter  wel  een  traentjen  uyt  het  oogh  moet , Xxx  2  In 
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In  't  heugen  waer  men  was ,  in  't  voelen  wat  men  is : 
En  wat  een'  Modder-goot  fcheelt  van  eens  Koninghs  Dis. 
En  dat  is  't  lieve  loon  van  ingebeelde  welvaert , 
Dat  m'  in  den  Hemel  fchickt  te  zijn  en  in  de  Heil  vaert> 
En  fmaeckt  het  ongemack  van  lijden  foo  veel  bet 
Als  vrolick  vliegen  fcheelt  van  karmen  in  fijn  bedd. 

Dus  heeft  'et  my  gegaen ,  van  dat  ick  wift  wat  leven 
En  doen  en  lijden  was :  en  waer  noyt  uy tgefchreven , 

Verhaelden  ick  all  't  leed  dat  my  gedroomde  vreughd , 
En  fwarigheitgedroomt  gekoft  heeft  van  der  jeughd. 

En  't  gaet  my  noch  alfoo  ten  einde  mijner  dagen , 
Jae,  tot  dicht  op  mijn  Graf  fal  ick  de  onruft  dragen, 

Soo 'ck  niet  verkeert  en  giss  i  jae,  hoede  kracht  meer  flijtt, 
Gevoel  ick  dat  men  meer  en  meer  van  lijden  lijdt. 

Is 't  wonder  dat  ick  wenfeh  met  alle  mijn'  gedachten 
Uy  t  all'  die  dagen ,  uy  t  all'  die  verrafte  nachten 
Een  ialigh  eind  te  fien ,  en  eens  uyt  ware  pijn , 

En  eens  uyt  valfche  vreughd',  eens  uyt  den  droom  te  zijn  ? 

Op  mijnen     Geboort-Dagh. 

Och  eens  September ,  en  noch  eens  die  vierde  dagh , 
Die  my  verfchijnen  fagh  ? 

Hoe  veel  Septembers,  Heer,  en  hoe  veel' vierde  dagen 
Wilt  ghy  my  noch  verdragen  ? 

Ick  bidd  om  geen  verlangh :  't  kan  redelick  beftaen , 
Het  gen'  ick  heb  gegaen : 

En  van  mijn'  wiegh  tot  hier  zijn  ibo  veel  dufend  fchreden 
Die  'ck  hebbe  doorgetreden , 

(Met  vallen ,  lieve  God ,  en  opftaen ,  foo  ghy  weett ,} 
Dat  díe  all  't  felve  leed 

En  all'  de  felve  vreughd  naer  my  hadd  door  te  reifen , 
Sich  drymael  fou  bepeiièn , 

Wat  beften  oor ber  waer ,  gelaten  of  gedaen . 

My ,  Heere ,  laet  vry  gaen  -, 
Mijn'  roll  is  afgefpeelt,  en  all  wat  kan  gebeuren Van  lacchen  en  van  treuren 

Ie 
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Is  my  te  beurt  geweeft ,  en  all  wat  beuren  ial 

Sal  't  felve  niet  met  all , 

En  d'oude  fchaduw  zijn  van  dingen  die  wat  fchijnen 
En  komende  verdwijnen. 

Wat  wacht  ick  meer  op  aerd,  waerom  en  fcheid'  ick  niet? 

'k  Wacht ,  Heer ,  dat  ghy  't  gebiedt. 
Maer,  Magh  ick  noch  een' gun  ft  by  d'andere  begeeren , 

Laet  my  foo  fcheiden  leeren , 

Datyeder  een  die 't  fiet  mijn  fcheiden  en  het  fijn 
Wenfch'  eenerhand  te  zijn. 

Jen  een'  bedruckte  Moeder  oJ>er  het  yerlies  yan  heter 
eenige  uytnemende  Dochter.   \cc\. 

GOds  toren  is  in  brand,  en 't  geldt  de  Noorder  Landen 
En  't  Zuyden  gaet  niet  vry  -,  Jae  Ooft  en  Wefter  Stranden 

Vermengen  haer  gefchrey  met  Nederlands  geween  > 

Het  klaeghter  all  om  't  feerft  van  Winden  en  van  Zeen , 
't  Geberghte  braeckt  meer  nats  dan  machtige  Rivieren 
Haer'  bedden  binnens  boords  zijn  machtigh  te  vertieren : 
De  Rijn  en  kent  fich  niet,  fijn'  Oevers  zijn  vermiftj 
De  Stiermann ,  op  de  Wael  verbyftert  en  vergift, 
En  fiet  geen  onderfcheit  van  Wael  en  Maes  te  maken  3. 
Hy  ilaet  fijn  gaerdes  fchier  op  Willigen  en  Daken : 
De  Zee  die  fwelgen  fou  all  wat  van  boven  neer 
Naer  haeren  boefem  rolt ,  ftelt  all  haer  zout  te  weer , 

En  druyfter  tegen  aen ,  en  weigert  met  haer'  bergen 
Den  dronck  befcheit  te  doen  die  d'andere  haer  vergen  -y 
Is  niet  de  toren  heet  die  tot  in  't  water  brandt? 

Dit  lijdtghy,  droeve  Vrouw  met  heel  uw  Vaderland, 
Maer  heel  uw  Vaderland  fien  ick  wat  met  u  lijden , 

Dat  ghy  van  binnen  lijdt ,  en  and're  van  ter  zijden. 
Daer  gaet  een  filter  vloedt  van  tranen  dooruwHuys, 
Soo  fwaer  als  uw  verlies ,  foo  bitter  als  11  Kruy« : 

't  Komt  op  geen'  kanten  aen  >  't  gaet  boven  Brugg  en  Vlonder, 
't  Gebeurt  u  als  Gods  Mann  j  uw'  bedde-fpond'  gaet  onder. 

Xxx  1  Wat 
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Wat  fouder  tegen  ihen?  waer  's  't  yfere  gemoed, 
Dat  foo  gemartelt  niet  en  dede  foo  ghy  doet  ? 

Een  bloem  is  u  ontruckt  in  't  befte  van  haer  groeyen  i 
De  waerdighfte  gelijck  die  noch  in  Hollandt  bloeyen  ; 
Een  Peerël  is  u  hand  ontfutfelt ,  een  Kleenood 

Ontftoolen ,  midden  uyt  den  Moederlicken  fchoot : 
De  Dood  is  als  een  Wolf  uw  ftallingh  ingedrongen , 

En  met  hetlieffte  Lamm  van 'tjonge  Vee  on  tfp  rongen : 
Ghy  hebt  foo  foeten  Sonn  fien  daelen  met  den  dagh 
Als  Haeghfche Sonn  in langh den  Haegh  verfchijnen  fagh : 

En  't  ifler  duy fter ,  fints  dat  vriendelick  paer  lichten 
Ter  aerden  isgegaen.  Waer  voeren  wy  mijn'  Dichten  ? 
'k  Wouw  feggen ,  fints  haer  glans  ten  Hemel  is  gebracht : 
Ten  Hemel,  droeve  Weew,  ten  Hemel  daers'  u  wacht. 

Mis  haegh  t  u  dat  verhuys  •,  kont  gh'  in  u  herte  vinden 
't  Benijden  van  die  gunft  aen  uwer  befte  Vrinden 
Uy  tnemenfte  Vriendinn  ?  kont  ghy  foo  Moeder  zijn , 

Dar  ghy  fe  weder  wenfcht  in  d'afgeleden  pijn  ? 
Om  weer  n  Troetelingh  in  defen  poel  te  wefen  ? 
Vreeft  God ,  fy  heeft  het  u  íbo  tuchtigh  aengepreien : 
Looft  God }  fy  heeft  het  u  foo  trooftelick  geleert , 
Soo  man  nelick  de  dood  haer  prickelen  verheert , 

Dat,  foo  ghy  't  nieten  koft  (naer  foo  getrouwe  Leften_) 
En  foo  s'  u  fchreijen  fagh ,  haer'  oogen  wierden  fleflen , 
En  drenckten  weer  uw  Huys  met  noch  een'  ftereker'  Vloed , 
Dan  die  u  (lijdt dit  woord}  Gods  wrake  tergen  doet. 

Dit  is  geen  ongevoel ;  ick  preeck  voll  mededoogen : 

Soo  nu  u  oogen  ftaen ,  foo  ftonden  eens  mijn'  oogen 
Doe  led'  ick  dat  ghy  lijdt  •,  was  't  niet  een  eenigh  Kind 
Dat  my  te  lijden  gaf,  de  Vader  die  wel  mint 
Heeft  niet  als  eenige :  gelijck  ick  met  u  worftel , 

Soo  worfteld'  ick  met  my ;  met  even  harden  borftel 
Doorfchrobden  ick  mijn  hert,  als  daer  ick  't  uw  me  boen  : 
Ded'  ick  't  maer  half  te  d  eegh  ick  gu  n  n  u  't  beter  doen : 
Verwint  mijn  fwacke  deughd ,  verbluft  'er  en  vermant  'er  > 
Deed  ick  te  Vrou  welick  ,  doet  ghy  't  foo  veel 

Constanter. 

Haer 
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Haer    GRAF-SCHRIFT. 

EEns  Ann',  eens  Margariet  light  in  dit  eene  Graf  : 
Wat  deed  menfe  te  kort,  doem'  haer  twee  namen  gaf 

Sy  wafler  hondert  waerd,  en  die  van  all' de  deughden , 
Die  oy  t  in  een  goed  Kind  goed'  Ouderen  verheughden , 
Betaemden  haren  Doop.  Soo  ghy  die  deughden  wift, 

En  hoe  volmaeckte  le'en  fy  waren  ingekift , 
Ghy  deedtuwfchreijen  by  de  droeve  Moeders  tranen, 
En  Broeders  teeren  rouw :  maer  hoorden  ghy  vermanen 
Hoefoet,  hoeChriftelick,  hoe  vrolick  fulcken  Ziel 

Uyt  fulcken  Lichaem  fcheid',  hoe  mannelick  fy  viel, En  in  het  vallen  rees,  en  haecktenaerhetfchoonfte 

Naer'tfaligh  Eewige,  Gods  onbegrepen  woon fté, 
En  wift  ghy  hoe  fe  tot  die  arme  Moeder  fprack, 

En  Broeders  herten  fterekt',  als  't  hare  lagh  en  brack 
Ghy  ftrafte  't  fuchten  in  die  Moeder  en  die  Erven , 
En  all'  die  fulcken  Kind  nietgeern  foo  fagen  fterven. 

SLAPEN. 

COo  dickmaels  als  ick  liggen  gae , 
^  Van  waer  ick  niet  weer  op  en  ftae 
Voor  datter  vier  en  wel  dry  uren 
Aen  overdampte  fotte  kuren 
Van  Droomen  zijn  te  loor  gegaen ; 
Soo  fpreeck  ick  dus  mijn  felven  aen : 

(Ten  minften  hoor  ick  't  my  te  feggen} 
't  Is  waer ,  daer  gae  ick  weer  verleggen 
En  fpillen  fulcken  langen  deel 
Van  's  levens  halvervoetfche  deel :  m,  if\ 
Moght  ick ,  of  kond'  ick  het  verwaken , 
Wat  foud  ick  maken  en  niet  maken  j 
Wat  foud  mijn  Lichaem ,  op  de  been , 

Mijn' reden  fien  fien  wel  befte'en  j 
Wat  foud  ick  rijpe  vruchten  geven 
Van  foo  langh  uytgereckten  leven ! Macr, 
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Maer ,  als  dat  Deel  verflapen  is, 

Soo  denck  ick ,  gifteren  was  't  mis, 
Wat  raagh  ick  Gods  befchick  verklagen , 

Om'truymgefpillvanenge  dagen, 
Aen'tleege,  luye  tijdverdrijf 
Ten  lufte  van  dit  logge  Lijf? 
Ten  minften  is  het  fonder  kenniss 

Söo  langh  geaemtooght ,  fonder  fchenniss , 
Ten  minften  foo  veel  levens  tijd 
Onnoofel  en  onfondigh  quijt. 
Watfouder  boosheit  kunnen  beuren 

Soo  die  dry  forgelicke  deuren , 
VanOoren,  Oogen,  Tonghen  Mond, 

Nietyedereene,  voor  haer' fond, 
Eens  nu  en  dan  gefloten  bleven ! 
Wel  vvierdt  het  vonniss  eens  gegeven , 

't  Is  beter  leegh  zij  n  als  niet  doen. 
Elck  fteeck  fij  n'  voet  in  defen  fchoen  -, 
Geen,  yemandbet,  geen,  yemandnader* 
Hy  paft  ons  even  alle  gader  > 

Mijn  Buermans  voet  iöo  wel  als  mijn'. 
Maer  eerft ,  wat  dingh  is ,  Iedigh  zijn  ? 

't  Is  ilapen ,  of  foo  tijd  befteden , 
Als  (liepen  alle  boofe  Leden  -, 
Schoon  fich  de  heele  reden  hingh 

Aen  d'allerflechtfte  ièuteringh , 
Mits  dat  gefeuter  fonder  fonden 

Voor  God  en  Menfchen  werd'  gevonden , 
En ,  ftreckt  het  God  noch  Menfch  tot  goed , 
Ten  minften  geen  te  kort  en  doet. 

Met  niet  doen  is  't  foo  niet  gelegen : 
Niet  doen,  enzijntotquaed  genegen, 
Zijn  Broers  en  Sufteren  gelijck. 

Begeert  men  dat  ick  't  vonniss  ftrijck  ? 
Dat  noemde  d'oude  Wijsheit ,  niet  doen , 
Dat  Ziel  of  Lichaem  kan  te  niet  doen. 

op 
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Op  Soetenburgh,  tot  Scbeyeningb  aen  Zee  gebotst 

Door     COR.     MICH.     SOETEN.S. 

DOe  's  Lands  behoudeniss  aen  zijden  draetjens  hongh , 

En  fcheen  ichier  hopeloos  in  'c  oogh  van  oud  en  jongh  : 
Doe  fei  de  wijfe  Wilm ;  'c  was  Vrouwelick geoordeelc , 
En  ftichte  't  fwacke  Volck  met  ftichten ,  met  een  Voorbeeld 

Van  't  onbed  wel  me  gemoed ,  daer  in  hy  noch  den  dagh 
Van  onfe  Vryheit  door  die  dicke  Woleken  fagh. 

Hy  loegh  Caftilien  ny  t  •,  op  't  uy  terft  van  twee  Landen , 
Die,  nadeneerftenftoot,  Caftilie noy t vermanden: 
Noch  heught  het  Vliilingcn  en  Geertruyds  braven  Bergh , 
Wel  eer  ons  uytterfte ,  nu  van  ons  inner  mergh : 

In  elck  fpreeckt  een  Paleis  hoe  't  in  dat  hert  geftclt  was ; 
Hoe  ftill  het  in  den  irorm ,  hoe  ftout  het  in  het  Veld  was, 
En  hoe  het  op  het  fpits  van  Vriend  en  Vyands  gron  d 

Op  geen  gedreigh  en  paft',  alfoo  't  fijn  werek  verftond. 
Daer  is  in  Soetens  iet  met  dat  beleid  te  paeren : 

Hy  kent  de  Vyanden  van  't  Vaderland ,  de  baeren , 
De  fik'  onftuymigheitvan  't  woefte  Noorder  natt, 
En  all  fijn  fchadelickgefpartel  en  gefpatt, 
Sij  n  daeglicks  op  en  neer ,  fij  n  Maen  en  Maendlick  hollen  > 

Hoe  verr  'tgemeenlick  moet,  hoe  hoogh'tfomtijds  kan  rollen  > 
En ,  daer  d'onkundige  verfchricken  op  den  Duyn , 
Staet  hyder  foo  geruft  als  midden  in  fijn'  Thuyn. 
Getuygh  Niew  Soetenburgh ,  op  't  fteilfte  van  die  bergen , 
Spijt  wind  en  waternood ,  en  fchier  om  bei  te  tergen , 
Voorfichtigh,  moedigh,  envermaecklickgeplantt. 

Wat  heeft  de  Mann  verdient ,  wat  dunckt  u  Vaderland  ? 

Ten  minften  eer  en  danck :  maer ,  magh  ick  oock  wat  feggen , 

lek  hebber  voor  't  gemeen  een  loodje  by  te  leggen : 
Hy  heeft  een'  wenfeh  verdient  elck  gev'  hem  die  't  hem  luit  -, 
Ick wenfeh  hem ,  voor  'tcicraet  van  Scheveninger Kuft , 
Degunftvanyedereen,  den  algemeenen  Zegen 
Van  all,  wiemetgemack,  en  buyten  wind  en  regen 
Tc  Zeevvaertin  will  fien ,  en  voelen  de  genucht 

Van  heel  nae  by  te  zijn  en  heel  verr  van  't  gerucht. 

Yyy  Is 't 
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Is  't  niet  genoegh  gewenfcht  ,  ick  hebb  noch  eenen  item ,. 
Die  't  loffelick  gebouw  fal  eigen  zijn ,  en  niet  hem  : 
U  wenfch  ick ,  Soetenburgh ,  uw'  Stichter ,  en  uw'  Heer > 
En  alle  fijn  Kinds  Kinds  Kinds  Kinderen,  en  meer, 

Dack,  muer  en  venfterdicht  ftantvaftigh  t'overleven . 
Is 't  noch  niet  ruym  genoegh,  God  biddick,  u  te  geven 
Als  op  een  Werelds  end  getimmert  overend , 
Te  duren  foo  ghy  ftaet  tot  op  des  Werelds  end. 
Of  emmers  foo  veel  tijds  als  wy  te  wachten  hebben  > 

Tot  dat  de  Zee  fchoon  uy  t  tot  Eng'land  toe  ial  ebben ; 
Soo  dat  wy  door  dat  diep ,  door  een  geplantte  laen , 
Van  Scheveningh  drooghvoets  tot  Londen  mogen  gaen. 

Van  als  het  befte. 

I  Timoth.  f.  21. 

GOd  fchiep  y  en  keurde  goed  all  wat  hy  had  geíchapen  r 

Maer  't  befte  Schepfel  quam  fich  felven  te  vergapen. 
Aen  een  van  dufenden  alleen  verboden  Fruyt ; 
Twee  Gaften  faten  wel ,  en  atender  fich  uy  t. 

Soo brack het boofe door,  enbrachtdegaílin'tgoedej 
Soo  lijn  wy  baftaerden  van  ouden  echten  bloede  -r 
En  die  noch  meent  den  menfeh  te  vinden  foo  hy  was, 

Soeckt  fap-groen  in dorr  houten  vlammen  onder d'ass. 
Daer 's  groen  in ;  maer  foo  bleeck,  en  vyer,  maer  foo  gedoken,. 
En  licht,  maer  foo  bedwelmt ,  enmacht,  maer  foo  gebroken , 
Dat  all  ons  poogen  fwicht,.  en  all  ons  witt  is  grauw, 
En  all  ons  treden  hinckt,  en  all  ons  warm  is  lauw; 

All  ons,  en  in  ons  all'.  Laet  niemandt  fich  vermeten 
Van  meer  dan  overfchiett ;  ons  weten  is  half  weten . 

En  fien  wy  door  een  oogh ,  ja  door  een'  dunne  fchell , 
En  volck  voor  boomen  aen ,  't  is  all  genadigh  wel. 
Wy  fitten ,  onder  een ,  voll  zeeren  en  gebreken  j 
Die  met  de  minfte  fitt ,  heeft  van  geluck  tefpreken. 

Ontmoet  ick  dan  een  menfeh ,  alsalle  Menfchen  zijn  ,. 
Gebreckelick  gebroedt  van  Moeders  luit  en  pijn ; 
Ick  wacht  geen  Engel  in  fijn  menfchlickheit  te  vinden : 

Magh  hy  voor  fcheel  beftaen  in  't  Vaderland  der  blinden. 

'kSie 



Mengeling  H.  f,9 

'k  Sie  hem  eerbiedigh  aen ,  jae  nauwlick  fonder  nijd 
Sien  ick  hem ,  boven  my  -,  foo  verre  van  verwijt. 
Vind  ick  'er  pleckiger  en  fchorfter ,  als  de  meeften ; 

My  dunckt ,  ick  moet  op  't  minft  foo  wijs  zijn  als  de  beeften  , 
En  keuren ,  als  een  Koe,  goed  groen  gras  uytquaedkruyt, 
En  haelen  my  dat  in ,  en  houden  my  dit  uy  t : 

En ,  is  't  voll  onkruyds  in  de  Tuyntjens  van  die  Zielen , 
Ick  laet  dat  onkruyd  ftaen ,  en  neem  geen'  moeyt  van  knielen , 
Als  om  de  Blommekens  te  kippen  uytden  drangh. 

Vriendinn,  ontfanghtdelessin'tgoede,  die'ckulanah: 
Daer  fteeckt  een  voordeel  in ,  dat  ghy  my  danck  fult  weten , 

Soolanghghy  my  geheught:  weeft  op  d'ondeughd  gebeten 
Soo  vinnighalsghy  mooghtj  dat  ftaetden  Vromen  toe; 

Maer,  lieve,  weeft  foo  wijs ,  enmaecktuw'Ziel  niet  moe 
Met  ondeughd  onder  uy  t  wat  deughds  te  liggen  foecken : 
Ontmoet  ghy  goed  en  quaed ,  in  Menfchen ,  of  in  Boecken , 
fJDat doode  Menfchen  zijn  die  fpreken  uy t  haer  Graf) 

Denckt  aen  't  gemeene  lot  en  d'algemeene  ftraf , 
Daer  door  wy  een  voor  een  dus  mafteluynigh  wierden : 
Denckt  dit  gebeurt  foo  wel  den  derden  als  den  vierden  -, 
De  wortel  voed  den  Stamm ,  en  defe  Tack  en  Blaen  : 
Soo  is  het  oud  vergif  van  onder  op  gegaen  : 

Dus  ben  ick ,  dus  is  hy ,  dus  zijn  wy  all'  in  't  hondert. 
En  vindt  ghy  dan  in  't  boeck  een  blad  dat  u  verwondert , Een  ander  dat  u  fticht ,  een  derde  dat  vermaeckt , 

Veel'  andere  daer  aen ,  daer  van  u  geen  en  fmaeckt  > 
En  vindt  ghy  in  een  Menfch  een  regentje  van  gaven , 
En  blommekens  van  Deughd  >  maer  hier  en  daer  begraven 
In  ondeughds  onkruyd:  Ey,  roert  aen  dat  onkruyd  niet, 
Daer  kruy d  of  bloemen  zij  n ,  wat  luft  u  queeck  of  riet  ? 
Die  bloemen  en  dat  kruyd  zijn  uwer  aendacht  waerdigh  > 

Die  and're  ruyght  geenfins.  Vind  ick  een  Huys  voor  aerdigh , 
En  achter  niet  on  boent  in  't  midden  lijdelijckj 
Daer  is  geen  twijfFel  aen,  als 't  ons,  enonsgelijck 
Het  heeft  fíjn  vuyltjens ,  lijn'  verborgene  riolen , 
Sijn  on-Civetfch  geheim ,  fijn'  Amberloofe  holen ; 
Maer  wat  light  ons  daer  aen  ?  fal  ick  de  quade  lucht 

Gaen  gaeren  by  de  goed',  en  breken  de  genucht 
Yyy  2  Die 



ƒ4.0  IX.     B  O   E   C   K. 

Die  my  de  goede  gaf  ?  en  anderen  befchamen , 
Om  my  wat  leeds  te  doen  ?  verwhTelt  maer  de  namen , 

En  denckt  of  't  ons  gebeurd' :  hoe  nam  't  een'fchoone  Vrouw, 
Als ick  haer  leemten  wift ,  en ,  wat fy  decken  wouw, 
Ondeckte  voor  mijn  oogh,  of  maer  voor  mijn  gedachten: 

En,  of  1  y 't  lijden  wild',  hoe  foud  ick  my  verkrachten 
Met  willig'  ongenucht ,  en  mengen  eeck  en  gall 
In  't  lieve  fuycker-foet  van  't  eerfte  wel-ge  vall  ? 
Gewiflelick,  Vriendinn,  'tisaverechtfenyver, 
Sich  felfs  te  pijnigen ;  en ,  hebt  ghy  u  niet  liever : 
Mijn  flot  is,  dat  de  menfch  fijn  welvaert  weinigh  mint, 
Die  wel  te  vreên  kan  zijn  en  maeckt  fich  ongeiint : 
En ,  wie  volmaecktheit  foeckt  voor  dat  hy  uy  t  den  tijd  is , 

Dat  die  Genoegen ,  Vred'  en  Ruft,  tot  dan  toe ,  quijt  is. 

Lijck-troofi ,  acn  eenen  bedroefden  Vriend. 

T'Wec  placfters  dienen  ons  om  droef  heit  mé  te  koelen  : 
■*■  De  Reden  gaet  voor  uyt  j  die  worftelt  tegen 't  woelen 
Van  't  hert  daer  't  leed  in  is ;  en  dats'  hert  tegen  hert : 
Maer  in  dat  worftelen  gevoelt  men  ftceds  deimert, 

't  Zy  reden  winn'  of  wijck',  of  onder  vall'  of  boven  y 
Ja  in  het  heelen  felf  is  't  joockfel  van  de  roven 
£en  niewe  ilagh  van  pijn,  die  t'famen  fmerten  fmaeckt, 
Tot  dat  de  nagel  weer  het  feer  eens  open  maeckt ; 

En  dan  is 't  op  een  niew:  en,  ibuw  dat  gaende  blijven, 
Soo  duerde  pas  ons  leed  foo  Iangh  als  onie  lijven. 

Maerd'anderplaefter,  Tijd,  heeft  een  ondoender  kracht  -T 
Daer  voor 't  gedencken  fmelten  foetjens  uyt  fijn'  macht 
En  van  de  klemm  geraeckt :  iöo  dat  het  leed  het  leed  is •, 
Maer  ongevoelick »  en  allenghskens  uyt  der  weet  is-, 
Gelijck  het  hooge  fteil  van  Teneriffas  Klipp 

In  't  zeilen  uyt  het  oogh  van  't  afgevaren  Schip. 
En  uyt  des  Schippers  hert  allenghskens  werd  ontftolen, 
Allenghskens  ftaet  en  fmelt,  als  ys  ontrent  de  kolen, 

Tot  dat  het  heel  verdwijn':  dat  merekt  de  Schipper  wel  >. 
Maer  als  'tgefchietisbeft.  De  wijfer  van  'tgeftcll 

Dat 



Mengeling  h.  5-4,1 

Dat  d'uren  raebraeckt,  en  den  Tijd  uyt  meett  met  tanden , 

En  fiet  men  met  geen  oogh ,  en  voelt  men  met  geen'  handen 
Bewegen  uyt  het  punt  daer  op  het  fchijnt  te  ftaen , 

Terwijl  het  noyt  en  ítaet ,  noy t  op  en  houdt  van  gaen : 

Maer  als  't  bewogen  is  van  't  eene  punt  in  't  ander , 
Van  d'een' in  d'ander uur ,  foo  fèggen wy  malkander, 
De  dagh  is  om ,  en  wegh  >  de  nacht  komt:  en  foo  groeyt 
Het  Gras,  hetKruyt,  de  Boom,  deBlomm,  en  al  dat  bloeyr 

Soo  gaet  het  met  den  ileet ,  met  fmelten ,  en  met  doy  en , 
Met  af  enondergaen ,  wat  langhfamer  als  Troyen. 

(Brand  is  te  haeftigh ,  en  ondoet  hand-taftelijck} 
Soo  gaet  het  met  den  Rouw,  tot  dat  het  lieve  Lijck 
Ter  aerden  is  geraeekt ,  en  oock  begint  te  ílincken } 
Te  rotten ,  te  vergaen ,  te  ftuy  ven ,  of  te  ftincken. 
Het  foete  metter  tijd  ontfutfelt  ons  het  hert , 

En  ons  geheugeniss  -,  tot  dat  het  even  werdt 

Of  noytgeweeften  waer.  Soo  forghthy  voor 't  behouden 
Van  't  Schepfel  die  het  fchiep.  Koft  treuren  niet  verouden  j 
Geen  menfch  en  ftond  het  uyt ,  waer  't  leed ,  dat  heden  is , 
Geftapelt  dagh  voor  dagh  op  wat  voorleden  is , 

't  Hert  gingh  te  pletteren.  Soo  leedoock  als  geen  leed  waer, 
En  tulfchen  dagh  en  nacht  verdwijnen  kon  als  eet-waer , 

't  Waer  beeftigh  ongevoel,  ja  overbeeftigh  waer 't; 
Daer  veeltijds  honden  leed  ter  nauwer  nood  verjaert. 

NulightdatLijckin'tftof:  kont ghy  geen' tranen  ftelpen  : 
'k  Vergeef  'tde  menichelickheit :  wat  fchreyen  kan  wat  helpen  5 
Maer  meer  niet.  Stelt  dan  eerft  deReden-kracht  te  roer ; 
Die  lal  u  feggen ,  dat  de  Vriend  die  u  ontvoer 
Ontvoert  is,  en  ontvoert  door  die  hem  moght  ontvoeren  ¿ 
En  dat  fijn  fterven ,  vaft  aen  de  vergulde  fnoeren 

Van  't  Hemel  fche  beleid ,  niet  af  te  fchreyen  was , 
Noch  nu  t'ontfterven  is.  Valt  dat  gew  eld  van  glas , 
En  voelt  ghy  't  wrangen  Rouw  en  onrijp  Leed  verpletten. 
De  tijd ,  de  gaende  tijd ,  fal  Hij  ten  en  verfetten 
Watonverilijtelick  en  on verfetbaer  fchijnt : 
Van  nu  af  light  u  leed  als  flijck-fneew  en  verd wij  nt , 

En  metter  tijd  fal  't  klein ,  en  metter  tijd  niet  wefen : 
Gedenckt  dat  ick  het  ichreef,  en  dat  ghy  't  hebt  gelefen, 

Yyy  3  VOR- 



542  IX,Bo  Ë  CK. 

VORSTELICKE  D  ANCKSEGGINGE 
Aen  de  Heeren 

BURGERMEESTEREN 
Der  Stddt 

AMSTERDAM.      r<559. 

HOogh  achtbaere  Vooghdy  van  d'aller  Ste'en  Stadt, 
Voorftanders  die  de  hand  aen  't  wentelende  rad 

Soo  hecht  foo  moedigh  flaet ,  dat  haer  tot  geenen  tijden , 

DeWelvaert(enickwenfch't)nochfal,  noch  magh ontglijden: 
Soo  zy  dat  wenfehen  waer ,  foo  heet'  ick  eert  Propheet 
Veel'  eewen  naer  mijn'  eew ,  als't  waer  is  dat  ick  weet. 
Noy t  hert  gevoelicker ,  noyt  danckbaerer  gepeifen 
Van  u  vertrocken  zijn ,  als  die  ghy  fiet  verrenen 
Nu  Amalie  fcheidt  met  haer  Doorluchtigh  bloed 
Dat  als  de  Moeder  denckt  en  als  de  Moeder  doet. 

Elck  denckt  u  danck  op  danck ,  elck  vult  des  anders  ooren 
Met  lof  en  wederlof  van  watíy  fien  en  hooren. 

Dat 's  eendracht,  inderdaed,  maerof  ghy  't  niet  en  wift, 
Die  eendracht  werdt  vergalt,  of  wel  verguit  met  twift : 

Men  twift'er  onderlingh  om  't  innerlickft  gevoelen 
Van  uw  beleeft  onchael ,  en  Heeren-huvs  en  Doelen 
Ontileken  in  dien  ft  rijd ,  die  noyt  verkoelen  kan 
Soo  langh  Orange  fal  beftaen  in  Vrouw  of  Mann , 

En  Kinders Kinderen ;  dieryederin iijn'Jaeren, Den  roem  van  Amfterdam  fal  trachten  te  vermaeren. 

En  doen  de  Wereld  fien  wat  danckbaerheit  vermagh 
In  herten  van  trouw  bloed ,  naer  menighjaer  en  Dagh. 

Langh  lagens'  in  haer  Graf  de  noyt  verwonnen  Helden  , 
Die  Amfterdam  gedenckt ,  dat  d'eerfte  ftijlen  ftelden 
Van  't  fchoone  Landt-juweel ,  de  Vrijheit  van  dien  Staet 
Daer 't  groot  achtiende  Deel,  een  Amfterdam ,  inftaer, 
Als  Peerei  in  de  Kroon  van  een  der  feven  Kroonen  j 

En  ghy  haelts'  uyt  het  Graf,  en  doetfe  weer  verthoonen 
Die  Hoofden  van  Bevel ,  die  oogen  van  Gefagh , 

Die  't  Vaderland  foo  geern  en  Spagnen  íbo  noó  iagh. 

'kVer- 
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'kVerftaeu,  groóte  Stade,. 'k  begrijp u,  \vijfeHeereri> 
Ghy  kent  d'erkenteniss,  en  foecktfe  voort  te  leeren : 
't  Is  d'algemeine  less  daer  ghy  uw  Volck  in  tuchtt } 

En ,  foo  ick  niet  en  dool ,  't  Volck  leertfe  met  genucht. 
Noch  eensdanck,  en  noch  eens,  voor  vier  DoorluchtcVorften, 

Die  oock  met  hert  en  hand ,  naer  't  in  haer  Ed'le  borftea 

Tot  u  genegen  light ,  een  yeder:  in  het  fijn 

Bewijfen  willen  hoe  en  wats'  u  fchuldigh  zijn. 
.    ■   .L.  UIj   ~~~ 

N    I    E'  V        JAER /Ir  al 

I  Ckfoeck  het  hier,  ick  fbeckhet  daer, 

Ick  vind  niet  niews  aen  't  Niewe  Jaer  > 
Dan  dat  men 't  niew  heeft  willen  noemen.    A 
Waer 't  niewe  tijd  met  niewe  bloemen , 
Waer 't  niewe  Maen  waer  't  niewe  Somv  ïasV 
Die  ons  het  niewe  Jaer  begonn ; 

't  Waer  een  niew  Jaer  by  ray  te  achten : 
Maer  't  Jaer  is  oud  en  uy  t  fijn  krachten, 
't  Gras  is  in  flaep ,  het  hout  ds  dood , 
t  Gevogelt  ftomm ,  de  Boomen  blood  , 
t  Is  in  den  middernacht  der  dagen , 
Die  ons,  en  die  wy  voor  ons  jagen: 

Waerom  is'tjaer  dan  niew ,  en  waer? 
Is  't  mergen  foo  niet  weer  niew  Jaer , 
En  overmergen  foo ,  en  weder 
Met  allen  wind  en  alle  weder, 

Enallelins,  enalledagh? 

't  Jaer  iseen  Ketingh ,  die  ick  magh 
Van  alle  fchakelen  beginnen. 

't  En  is  geen  ilangh ,  naer  't  oud  verfinnen , 
Die  met  den  lieert  light  in  den  mond : 
Het  is  een  toe  oneindigh  rond, 

Oud  by  't  begin  en  niew  op  't  ende  ,- 
Daer  wederom  dat  oud  belende  •,- 
Maer  oud  en  niew ,  waer  yeder  will 
Gegrondt  alleen  op  menfehen  grill. 

Dat 
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Dat  fchaedt  niet  *,  moght  men  maer  die  menfchen 
Een  beter  oud  niewjaer  roewenfchen  -, 
Toe  wenfchen  foo ,  dat  in  der  daed 

Het  niew  trad  op  den  neck  van  't  quaed 
En  gaev'  den  naera  aen  niewe  Jaren 
Die,  niewgenoemtj  ooek niewe  waren  * 
Boetveerdigh tiiew,  onibndight  oud. 

Maer  Kind'ren  zijn,  en  blij  ven  ftout:  :,r 
't  Is  Kind'ren  werek ,  en  in  Gods  Kind' ren 
Sien  ick  die  Kindtsheit  niet  vermind'ren ; 
Wy  kootten  gift'ren  en  vaivdaegh.  | 
Is  't  Kind'ren ,  of  een'  ander  vlaegh , 
Ick  fie  niet  een  páer  niéwe  fchoenen  , 
Ick  fie  niet  een  paer  oude  boenen : 

All  't/flijck  van  gift'ren  hanghter  aen : 
'k  Sie  niet  een  witthemdaerigedaen ,    :    -¡; 
Verr  van  een  Bruylofts-kleed  ter  eeren 

Ja ,  laet  ick  mijn'  gedachten  keeren Dooreeweneewenlanghvoorby,  ¡J 
All  die  gedachten  feggen  my , 

Het  was  als  rt  is,  ons' niewejaren 
Sijn  even  als  basan  oude  waren. 

'k  Sie  deughd  en  ondeughd  gaen  door  een Gevlochten ,  even  als  voor  heen. 
De  Son  n  en  fiet  niet  niews ;  en  onder 
Die  Sonnen  wacht  ick  na  dat  wonder, 

Dat  wonder  niet  van  't  recht  Niewjaer : 
Maer ,  daer  het  tijd  waer  dat  ick  waer. 

O    V    E    R    S    L    A    G    R 

'k  T_J  Ebb  langh  genoegh  gewoelt  in  allerhande  baren , 

£~*  Met  voor  en  tcgenfpoed ;  my  is  meeft  wedervaren Wat  wedervaerlick  is  van  vreughd  en  ongenucht : 

't  Waer  tijd  gefcheiden  uyt  het  tijdelick gerucht, 
En  my  ter  neer  geftelt ,  daer  my  gerufte  dagen 
En  nachten  fonderforghten  grave  moghten  dragen. Dit 



Mengeling  H.  54.7 

Dit  wenfch  ick  menighmael :  inacr  ben  ick  wel  bedacht? 

Neen  (fegg  ick  tegens  my)  vvaer  dut  te  weegh gebracht 
Daer  is  geen  twijffel  aen ,  ick  fou  geluckigh  weien ; 
Maer  hebb  ick  dat  geluck  te  wenfchen  ofte  vreefen  ? 
Ick  vrees  het  ernftelick,  en  hebber  reden  toe. 

Mij  n  vrees  is ;  dat  geluck  en  wierd  ick  nem  mer  moe , 

Ick  bleef  'er  aen  verlött  gelijck  men  in  de  veeren 
Van  't  warme  bedd  verwert  >  't  is  wentelen  't  is  keeren , 

't  Is  draeyen  als  een'  deur  die  vaft  is  daer  s'  aen  fweeft : 
Hoe  wierd  ick,  altoos  wel  gefint,  eens  fat  geleeft  ? 
Wiegeernerijfen  fal  moet  eerft  fijn  bedd  vervelen. 
Neen  >  laet  ick  dus  mijn  roll  ten  einde  blijven  fpelen  > 

En  miflen  't  voordeel  niet  dat  Godt  de  menfchen  gaff, 
Van  fel  ver ,  als  hy  roept,  te  wenfchen  naer  het  Graf. 

Daergaet'er  na'tfchavott,  totfterven  wel  begeven : 
Maer  ftond  het  in  haer'  keur,  fy  wilden  liever  leven. 
Want ,  uyt gefonde  weeld te fcheiden  fonder  pijn , 
Schijnt  voor  de  menfchelickheit  een  harde  kans  te  zijn. 
Dat  voelt  de  fiecke  niet,  diens  Ziel  met  alle  reden 

Ontflagen  wenfcht  te  zijn  van  uytgepijnde  leden : 
Het  uytgepijnde  hert  van  allerhande  leed , 
Van  leed  dat  meeftendeel  alleen  de  Lijder  weet, 

Doet  hals  en  fchouderen  na  't  faligh  einde  recken ; 
En  daer  het  geerne  gaet  is  't  lichteück  te  trecken : 
Blijft  tobben,  Ziel  en  Lijff,  en  lijden,  alsghydoet: 
God  volgen  doet  fecr  fuer  gedijen  tot  feer  foet. 

D     I     E     R     T     E. 

\  \  J  At  af-  en  op-flagh  is  van  W aeren  in  haer'  prijfen 
*  *  Verftaen  ick  by  mijn  Bors:maer  wachtnoch  nacrdeWijfen, 

Die  my  in  reden  en  gerechtigheit  doen  fien , 
Hoe  af-  en  op-flagh  ftaet  aen  will  van  quade  Lien. 
Soo  noem  ick  Gierigaerds  en  Schrobbers ,  die  haer  haeften 

Naer  't  fondige  gewinn  ten  lafte  van  haer'  naeften ; 
En  lacchen  met  dien  laft ,  en  wenfchen  dat  de  dagh 

Dienavolght,  fwaerderalsdievoorgaet,  prangen  magh. 
Zzz  Is 



74.6  IX.    B  o  e  c  k. 
Is  TurfFof  Boter  dier  ?  wie  heeft  dat  foo  bevolen  ? 
De  fchaersheit  ftelt  de  wett.  Dat  heet  moetwillens  dolen. 

En  fien  geen  middagh  aen .  Is  't  reden  dat  het  pack 
Van  menige  gedij  tot  weinig'  haer  gemack  ? 
Sal  's  Lands  gemeene  fchá  die  weinige  verrijcken 
Die  hebben  wat  daer  fchort ,  en  blijven  fon  der  wijeken 

Op  trotfe  prijfen  ftaen ,  alleen  om  dat  de  nood 

Dat  elders  niet  en  is  moet  foecken  in  haer'  fchoot  ? 
De  menfehen  ken  ick ,  en  haer'  onverfaedelickheden. 

Niet  dat  fy  't  plegen  dan  ,  maer  dat  het  werdt  geleden , 
Ontftelt  my.  Straft  de  Wett  de  minfte  Dievery , 

En  gaet  het  vuylgeroof  van  dwinge-merekten  vry  ? 

D    R    O    O    M    E    N. 

QOo  droomen  dencken  is,  en  dencken  niet  als  droomen  j 

^Wacr's  d'onbcfcheidentheit  des  Menfehen  toe  gekomen 
Dat  m'  op  fijn'  d  roo  men  lett ,  en  op  fijn  den  eken  niet ; 
Dat  m'  uyt  fijn'  droomen  pluy  ft  wat  des'  of  die  bediedt , 
En  laet  gedachten  gaen ,  gelijck  fy  gaen  en  vliegen  ! 
Zijn  droomen  fulcken  dingh  ?  en  konnenfe  niet  liegen  ? 
En  lieght  ons  dencken  foo?  en  dolen  wy  bydaegh, 

Engaenw'in  donckervaft?  gelccrdeLien,  een'vraegh 
Soeck  ick  voldaen  te  fien  ;  Waerom  zijn  uw'  gedachten 
Min  als  u  droomen  waerd,  uw'  dagen  als  uw'  nachten  ? 
Bekent  het  ruyterlick,  daer  is  geen  reden  in  : 

Maer,  houdt  het  my  tegoed,  ick  hebbeen  bet' ren  fin  n» 
En  feggftandtvaitelick,  clat  droomen  zijn  gepeinfen 
Bydoncker,  en  wat  meer?  ick  wilder  niet  om  vcinfen ; 

Gepeinfen  van  een  hoofd  dat  uyt  fijn'  finnen  is , 
'En  dat  lbo  mallen  draed,  als 't  eens  aen 't  pinnen  is, 
Soo  wilde  webben  weeft,  dat'tfchand  is  na  te  fporen. 
Hoe  komt  dat  hoofd  foo  woeft  ?  het  luydt  wat  vreemd  in  d'ooren, 
Maer 't  is  niet  min  als  waer :  't  is  droncken  fonder  wijn 

(^Naer  't  met  de  ontucht  gaet ,  kan  't  oock  wijn-droncken  zijn  ) 
't  Is  droncken  en  bedwelmt  van  dampen  die  het  vollen, 
En  door  fijn  Herflcn-huys  foo  flingeren  en  rollen , 

(Als 
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(Als  Geeften  uyt  de  Kolf  tot  in  den  Helm  gevoert) 
Dat  alles  gins  en  weer  gerommek  en  geroerc 

Geen  minder  fnakery  en  baert  als  íimpel'  oogen 
In  vyer  en  woleken  fien  •,  die  ,  fmakelick  bedrogen , 

Heel'  Almanacken  fme'en  in  d'afch  of  in  de  lucht. 
Gaetnu  en  luyfterteensnadroomen  metgenucht, 
Metfchrick,  met  achterdocht;  gaetenonfteltuwleven 

Met  bullebackery ,  daer  Kinderen  voor  beven : 

In  een  woord  fegg  ick  't  all ,  gaet  foeekt  een  goed  befcheit 
Uyt  wat  een  droncken  menfeh  gedocht  heeft  of  gefeit. 

Am  de  Frouype  yan     M  E  r  o  d  e. 

SOet  Vrouwtje ,  diens  gebed  gebod  is  over  my , 

Verwacht  ghy  noch  in  Dicht  hoe  'tafgeloopen  zy 
Met  mijn' uytheemfche  reis!  Ickfals'  in  kort  vertellen : 
Dus  hebb  ick  omgefwiert  met  mijn' dry  jong'  gefellen: Ter  Goud  hebb  ick  vernacht ,  en  in  ons  Monickland 

En  op  mijn  Zuylichem ,  en ,  aen  den  overkant , 

TenBofchen  t'Eindhoven,  teBrey,  te  Maeftricht  binnen , 
Te  Luyck ,  de  groóte  Stadt  van  ongerufte  finnen , 

Te  Maeftricht  andermael ,  tot  Aken  eens  in  't  Bad , 
Te  Spac  vier  weken  langh ,  eens  daeghs  door  en  door  natt, 
TeButgenbach,  S\  Vijth,  enDoesburgh,  enVianden, 
En  Rchternach,  enTrier,  en,  langhsde  Moefelftranden , 
TeCobolents,  te  Bonn,  teCöln,  te  DuiTeldorf , 

Te  Meers,  teCreyvelt,  weerte  Meers,  en,  meteenKorf 
Voll  voedfels ,  op  den  Rijn  voor  Wefel ,  voor  Nimmegen , 

Voor  Monickland,  en  t'huysdoor  Godsgewenfchten  zegen. 
Waer  ick  geflapen  hebb  is  afgekerft :  hoe  langh , 

Sal  beft  by  monde  gaen ;  in  rijm  vielt  my  te  bangh. 

In  't  gros  fegg  icker  af,  of  't  y  emand  quam  te  vragen , 
De  reis  is  nettgedaen  in  viermael  twintigh  dagen. 

Houdt  ghy  u  dan  voldaen ,  foo  ben  ick  't  meer  als  ghy , 
Soet  Vrouwtje  diens  gebed  gebod  is  over  my. 

Zzz  2  Ver- 
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Verloren  Speelreis.  1659. 

0Ry  paer  getrouwde  Luy ,  een  Wewenaer,  dry  Maeghden , 
Moe  Voorburghs  j  moe  Voorhouts  en  wat  meer  Hoofd  of 

Haegbden, 

Verkoren  weelderigh  den  langhften  dagh  van  't  Jaer , 
Om  Landen  te  befien  ;  en  of  het  hier  of  daer 

Wat  lieffelicker  was  als  daer  fy  Bueren  waren. 

Klein  Hofvvijck  was  het  Veld  daer  't  Leger  fou  vergaren , 

't  Vergaerden ,  en  'tgingh  t'Scheep ,  dry  uren  naer  den  Heer 
Died'oude  Daghkarr  ment  ('kmeen  Phaëtons  Mompeer) 
Van'tOoiterVeerafre'e.  Bier, Boter,  warme Brootjes, 
Wijn ,  allerley  ServertopKnijen  en  op  Schoorjes 
Verkortten  meeit  den  wegh ,  daer  van  het  puntigh  Delft 
Niet  was  te  rekenen  als  voor  de  halve  helft. 

Twraelf  uren  iloegh  de  Kloek ,  als  d'ancker  in  den  gron  d  quam  , 
Op  Maeslandiluys,  daerelck  het  water  in  den  mond  quam 

Van  Schelviss,  Cabeljau  en  Sueringh-Scholl ,  en  Tongh : 

Macr  d'eerfte  die  daer  op  't  Land  van  Belofte  fprongh 
Verfchrickte,  rood  en  bleeck,  alsltaliaenfche  Rooien, 
En  iwij  m  den  der  fchier  af,  als  Viflers  en  Matroofen. 

De  droeve  tijdinge  boodfehapten  van  geen  Viss-, 

En,  komjedaerom'hier,  Sté-luytjes,  je  loopt  missj 
Daer  benn e  Schippers  uy r ,  maer  noch  weerom  te  komen  ¡> 
En,  nadegiílingh  gaet,  ibo  bennenfe  genomen  : 

't  Sweedich  Engelfche  gefpuys  doet  ons  die  quellingh  an. 
Uyt  wasdefchoone  hoop;  en,  fonder  eengoeKann 

Van  Borgemeefters  Wijn ,  de  moet  lagh  in  de  fchoenen. 

De  Brenghfter  was  niet  moy  -,  noch  wouwmenfe  fchier  foenen  5 
Soo  welkom  was  haer'  vracht  >  datr  m'  aen  een'  Tafel  fatt, 
Met  Botjens  plat  en  laf,  in  Petercely  nat. 
Het  tweede  was  wat  Salms  en  Pan-Ael ,  bleeck  van  wefen : 
Het  derde  Kaes  en  Brood :  men  haeíte  iich  met  lefen , 

Men  fchoofterHerberghuyt,  menkeeckeensindeKerckj 

Men  viel  weer  in  de  Schuyt  en  daer  aen  't  hei  lig  h  Werck, 
't  Lief  Troeffpul  >  om  wat  min  aen  Maeslandiluys  te  dencken., 
Het  mag're  Maeslandiluys,  pas  goed  om  wegh  te  fchencken  > 

Jl
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Jafoo  afgrijfielick ,  dat  een  diefatt  en  fliep 

Op  fchoot ,  en  kijcken  gingh  of  't  hém  niet  naer  en  liep. 
Als  't  uy ter  oogen  was ,  geraeckten  't  uyter  herten. 
De  dagh  begon  te  gaen  de  Sonn  wat  min  te  fmerten  : 

MentradteSchipluyop,  men  raeckt'opKenenborgh 
En  datelick  weer  t'Scheep ,  als  kind'ren  fonder  forgh , 
Aen 't  troeven,  tot  in  Delft;  daer  gierigheit  van  kijcken 
Den  luft  verdwenen  dé  van  Vrienden  geld  te  ftrijcken. 

Aen  deeszy  d'Horenbrugh  was'tall  vreughden  genucht, 
En ,  heiligh  Holland ,  fprack  een  Vrouw-menfch  met  een'  fucht  j 
(Of  s'  uyt  Turckyen  quam)  wat  magh  men  liggen  loopen  ! 
Wy  haddenfe  verdient  met  honger  te  bekoopen 

Die  malle  Speelreis ,  ja ,  dat  drooge  tijd- verdrijf. 
Meer  wouwfe  feggen :  maer  de  Man  bedwongh  fijn  Wijf } 

f"Dat  raer  is)  en  die  twee  geraeckten  t'huys  in  't  bedde 
Daer  maeckte  men  de  peis,  men  foudtfchier  derven  wedde. 
De  reft  dé  Hofwijck  aen ;  elck  fpoeyde  naer  fijn  Huys, 

Elck  riep ,  hoe  foet  is  't  hier ,  hoe  onfoet  Maeslandiluys ! 

Aen  de  Reisgenooten. 

Geburen ,  weeft  verdacht  >  't  leed  is  niet  om  vergeten : 
Het  dient  noodfaecklick  eens  verdroncken  en  vergeten. 

JOURNAEL 
Van  de  gedenckloaerdige  Kijckreis gedaen  in'tjaer  1660.  op  52  graden 

en  ettelicke  minuten  by  IS^oorden  de  Linie  zMcjuinocliael ',  getromve- 
lick  befchreven  door  een  Liefhebber  des  Vaderlands ,  die  mede 

foet  en  fuer  op  de  felve  Voy  age  heeft  uytgeflaen,   ende 
alleen  met  fijn  Sevenen  daer  af  is  gekomen. 

DRoogh  Magerlandfche  Sluys  ftack  noch  in  dry  paer  kroppen , 

En  in  een'  fevende  Lief  hebfter  van  goe  foppen , 
Soo  wel  als  d'and're  fess  •,  en  't  fcheen  de  befte  wijs , 
't  Leed  af  te  fpoelen ,  daer,  ten  minften ,  dranck  en  fpijs 
Voor  geld  te  vinden  waer ,  en  daer  fich  in  de  huy  fen 

Een  's  Lands  Ontfangermocht  vertrouwen  fonder  luyfen. 
't  Beliefd'  een'  foete  Vrouw  te  Hemmen  in  den  Raed 
Men  fou  te  Rotterdam  gaen  kuyeren  langhsftraet , 

Zzz  3  Enj 
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En,  nadat  kuy  eren,  belenden  in  de  Doelen  : 
Sy  hadder  noyt  geweeft ;  en  dien  luft  moft  fy  koelen. 

Het  Vonniss  wafleruyt;  en,  nu  'tons'  lieve  Vrouw, 

Wat  fal  ick  feggen  ?  foo  verlbcht  of  hebben  wou  w'j 
Wat  fouder  tegen  ftaen  ?  Mans  pijpen  en  Mans  fingen , 
Mans  heeten  Vooghden  i  maer,  och  Heer,  de  Hockelingen 

Sie  'ck  meert  door  't  heele  Land  recht  over  't  hoeckje  ftaen 
Daer 't  Mann  en  Vooghd  verfoeckt.  Oock  wierd  het  foo  verltaen , 
Want,  fprackeen  Wewenaer,  wiefou  nutegenftrijden, 
Dat  Grootvaer  Adam  van  fijn  Huysvrouwtje  moeft  lijden  ? 

Soo  gold't  op  Rotterdam :  elck  hiel  fich  bly  van  geeft  j 
Schoon  elck  te  Rotterdam  lljn'buyckvoll  was  geweeft: 
Ja  van  de  Vrouwtjens  felf  en  waflèr  geen  die  morden : 
Elck  docht  het  Hocklinghfchap  koft  oock  fijn  beurt  eens  worden  -, 

En  goed'  exempelen  in  faken  van  gewicht 
Te  weeren  waer  fich  felfs  geiêten  in  de  licht. 

In  fumma ,  Rotterdam  was  't  voorland  daer  't  Schip  heen  fou : 
En ,  om  niet  miss  te  gaen ,  naer  datm'  hem  wat  vertreen  fou , 
En  vinden  flappe  Bott  voor  ftij  ve  en  bleke  Salm , 
Voor  Krimpert,  mager  Sluyss  elendige  getalm 

Gaf  de  voorlichtigheit :  en  't  docht  de  wijfe  Heeren , 
Dat ,  tweemael  met  de  Kous  op  't  hoofd  naer  huys  te  keeren , 
Haer'  eer  te  naer  fou  gaen.  Soo  koos  de  volle  Raed 
Een  kloeck  Noordendenaer,  die  geen  goed  chier  en  haet, 

Tot  Oppcr-Hofmeefter  van  'tfevenhoofdfche  Gilde. 
Hynam't  werek  moedigh  aen ;  want,  of  het  wefen  wilde, 
Hy  was  te  Rotterdam  gekipt  en  uytgebroedt, 

Als  oock  fijn' Hillegon  Anteunis,  gauengoed, 
Dat  lelden  t'famen  guet.  Flucks  liepen  Briefen  Poften 
De  Schielanghs,  ginsen  weer,  all  wat  fyloopen  koften ; 

En  't  maeckten  een  gedruys,  als  of  het  Engelich  Hof 
Noch  eens  verfchijnen  fou.  Dit  toontjen  gaet  wat  grof: 

Maer 't  kiydt  wel  mcefterlick  te  liegen :  en  dat  heeten 
De  Privilegien  van  Schilders  en  Poëten. 

't  Was  Ste.  Saturdagh ,  als  't  Heirte  Velde  quam ; 
En  d'eerfte  van  dat  Heir  die  m'  op  dat  Veer  vernam , 
Was  een  Hecht  Wewenaer ,  niet  waerdigh  om  te  noemen , 
Die  fijn  laet  komen  niet  had  weten  te  verbloemen , 

Als 
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Als  't  ander  Manvokk ,  op  de  plichten  van  de  Trouw : 
Want,  naerick  mereken  koft,  elck  itackhetop  fijn  Vrouw  > 

En ,  als  't  de  Mans  foo  luft ,  wy  laetent  'er  op  fteken , 

Sey  't  Vrouw-volck ,  en  trad  t'Scheep :  daer  viel  het  eerfte  fpreken 
Van  't  heiligh  Kaerte-blad :  't  Weer  waer  foo  fchoon  als  't  wouw, 

De  tijd  foo  koftelick  als 't  God  behaeghd';  een'  Vrouw 
Een'  Vrouw,  en  noch  een  Vrouw  geliefd't  te  bevelen , 
Plein  Hockelinghsgewijs }  men  fou  gaen  fitten  fpelen , 

Wie  kon  't  verhinderen  ?  't  was  t'ongelijcken  kans, 
Dry  Vrouwen  tegen  vier  verhockelinghde  Mans. 

Aen  gingh  den  Ed'len  tuyfch :  opgeld ,  op  geen  vertrouwen ; 
't  Pickquetje  voor  de  Mans ,  't  Roemfteeckje  voor  de  Vrouwen  •, 
(Als  reden}  maer ,  eylaes ,  een  fober  Mann  alleen , 

Die'r  mé ten  ftrijde  gingh,  was  licht'lick overftreen  ; 
Hy  mofter  onder  deur;  daer  holp  fuer  fien,  noch  kijven : 

Brocht  hy  een'  Heer  op  't  fpel ,  fy  wonnen  't  met  dry  Wijven. 
Soo  was  hy  ftaegh  vertritft,  en  all  fijn  fchoonegeld 
Ten  meeften  deel  foo  haeft  getrocken  als  getelt. 

Sooraecktemente  Delf,  eneenighfinsaen'tfchaemen; 
De  Jacht  moft  rondom  toe :  want  degelafcn  Ramen 
Betroude  men  niet  veel ,  foo  was  elck  eens  beducht 

Of  wijfe  Lieden  van  onwijièr  Hen  genucht 
Te  wijslick  oordeelden ,  en  of  bedaerde  Grijfen 
Sulck  Volck  als  onfe  Vracht  met  vingeren  mocht  wijfen , 

En  dencken ,  fchaemje  wat :  't  oogh  van  een  Mann  van  Sta  et 
Is  grouwlick  daer  men  doet  dat  niet  te  wel  en  itaet : 
En  troeven  voor  den  Noen ,  als  wy  ons  wel  bekeken , 
En  ftaet  niet  half  foo  wel  alsvroegh  tehooren  preken. 

De  Kerckhofs  brugh  bedeckt'  een  vveinigh  van  die  fchand : 
Maer  in  dien  korten  nacht  hadd  yeder  weer  fijn'  hand 
Genoegh  te  reppen ,  om  fijn  hoopken  geld  te  decken  : 
Soo  kan  gelegentheit  een  vroom  gemoed  verwecken 

Tot  ongeregeltheit ;  't  en  baet  Gebuer  noch  Vriend , Mits  dat  het  niemand  fie,  elckvattnawat  hem  dient. 

Door  Delf,  voorby 't  Gerecht,  doorOverfchie,  de  Koeck-mert 
Gingh  't  foo  all  tuyifchcnde ,  tot  datter  aen  een'  hoeck  werd 
Geroepen  ,  dat'sde  galgh  van  Rotterdam ,  Mciïieurs; 
Quijt  confeientien,  elck  aen  fijn'  Crediteurs. 

Ter 
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Tereeren  van'rgerechten  twee  dry  drooge  Heeren 
Seer  foberlick  vcrlien  van  Vleefch  en  bonte  Kleeren , 

Door  eigen  baetfuch r  aen  dat  d  warile  hout  geraeckt , 

Wierd  alle  fchuld  voldaen ,  en  't  Kaerten  kortgeftaeckt. 
Van  't  Veer  trock  't  Leger ,  op  fijn  voetjens,  na  de  Doelen  : 
Dacr  't  Vrouw- volck,  hoofd  voor  hoofd  fijn  meefterlick  gevoelen 
VanSnoeckenBaerfenfprack:  maerBaerfen,  Baerfen,  Heer 

Wat  waren't  Baerfen !  en  wat  hadd  Jan  Gerrtfen  eer 
Van  fijn'  voorfienigheit !  en  ,  waren  wy  niet  Sorjêns , 
Riep  elck  eens,  doe  men  liep  na  Mageriluys  om  Botjens , 

Dry  mijlen  van  een  ̂ adt  daer 't  foo  goed  viflehen  is, 
En  daer  de  Baerfe-jacht  foo  rijck  valt  en  foo  wiss ! 

Naer  die  beftelhngh  fprack  de  foete  Vrouw  voorfchreven ,    ' 
Mij  n'  Heeren  t'Huys  en  hier  fij  n  middelen  van  leven  : 
Men  krijght  foo  daer  als  hier  mond ,  buyeken  blaes  licht  voll ; 
Die  daerom  nam  de  moeyt  van  reifen  waer  half  doll : 
Men  heeft  my  Rotterdam  belooft  te  doen  doorkijeken : 

Zijtghy  verhockelinght geworden ,  doet  hec  blijcken. 
Laet  blijcken ,  riepter  all.  Daer  gingh  het  zootjen  heen ; 
Te  weten  in  een  Koets ,  befchickt  met  groóte  reen : 
Want ,  hadd  fich  yeder  een  beholpen  op  fijn  ftelten , 
De  locht  was  foo  voll  Sons ,  men  hadder  dry  fien  fmelten , 

En  vier  fien  braeijen  •,  naer  een  yeder  een  fijn' pens. 
Soo  ftoudem'  in  die  Koets  wel  ruy m  acht  d'halve  Mens ; 
En  foo  gingh  't  kijeken  aen ,  met  lbo  veel  praets  in  't  gapen , 
Dat  niemand  tijden  haddvangeewenofvan  gapen  : 

Elck  riep  om  't  ièerft,  Kijck  hier,  Mevrouw,  Mevrouw,  kijck  daer; 
Kijck,  watte  Straten ,  watte  Winckels!  all  voll  Waer: 

Dat  's  eeril  een  Rotterdam  :  liet  Havens ,  en  liet  Kaeyen , 
En  watter  woelens  is  :  wy  lullen  ilracks  eens  draeyen , 
En  liender  noch  vijf  fess ,  all  van  den  felven  flagh. 
Laet  prachtigh  Amlterdam  all  roemen  wat  het  magh : 

't  En  heeft 'er  fu  leke  geen'.  Kijck,  hier  is  't  Schip  gefoncken-, 
Daer  lagh  het  malle  Schip :  't  Voorhout  daerwy  mé  proncken , 
Zijn  dele  Boompjens :  Kijck  (men  gingcr  deur  te  voet 

En  't  waffer  wel  >  maer  't  Haeghfch  docht  fommig'  allbo  goet) 
Kijck  hier,  Mevrouw,  kijck  daer,  Mevrouw;  nu  hier,  nu  ginder, 
Nu  weer  wat  achter  waerts  wat  meer  op  zy ,  wat  minder ; 

Daer 
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Daer  fiet  ghy  't  oude  Hoofd ,  daer  d' Admiraliteit , 
Hier 't  Schild  van  Vranckrijck  daer  m' om  geld  eet,  alsmen'theiti 
Daer  fiet  gh'  ons'  groóte  Kerck ,  met  onfen  dicken  Toren , 
Vry  wat  rechtfinniger  als  weinigh  tijds  te  voren ; 

Dit  's  Rotterdammer  Merckt ,  en  't  Paepje  dat  daer  itaet , 
Erafmusfaliger>  fiet  fijn  vernuft  gelaet ; 
Hy  ftaet  en  mij mert  en  vergeet  fij  n  blad  te  keeren : 
Mevrouw  kijck  nu  eens  uyt,  daer  woont  een  van  de  Heeren 
Vanonfe  Vroedfchapp,  daer  een  Burgerneefter,  daer 

Sijn  Dochter,  daer  fijn  Nicht ,  daer  fijn  Wijfs  Beflevaer  •, 
Daer  A,  daer  B,  daer  C.  't  A, B,  was fchier  ten  ende, 
Eer  yemand  hopen  moght  dat  m'  in  den  Doel  helende. 
In  't  ende  raecktemer ,  en  aen  den  ronden  Difch 
Daer  't  vreeflick  afliep  met  den  hoogh  gemelten  Vifch. 
Den  honger  was  foo  fcherp  van  kijcken  en  van  praten , 
Dat  het  de  Baers  ontgold ,  tot  op  de  lefte  graten , 

En ,  't  is  gelooffelick  dat  dicke  Swaenenburgh 
Stond  metfijnHuysvrouwtjeen  keeck,  nietibnderforgh, 
Dat  het  by  datgeflick  fijn  tennewerck  moght  gelden ; 

Men  fagh  't  oock  aen  't  gelagh ,  dat  hy  foo  ruy mpjens  ftelden , 
Dat  daer  wat  meerder  fcheen  gegeten  als  gcfchaft : 
Sulcks  onder  ons  wel  wierd  begrom  melt  en  beflxaft : 

Maer  echter  d'eerbewaert;  foo  dat  het  voor  ons  Viertjes 
Al  goelickjes  befomd  ontrent  acht  Hellbaerdiertjes. 

Dan  't  geld  wierd  niet  beklaeght ;  al  was  de  wijn  niet  puyck 
Daer  was  een  Vrouw  voldaen  >  niet  metten  grooten  buyck  > 
Maer  die  wel  laden  moght  yet  klein  en  noch  on  fien  baer. 
En ,  want  het  inder  daed  feer  droeffelick  om  fien  waer , 
Dat  een  jongh  Kinnetje  gepleckt  ter  Wereld  quam 
Door  Moeders  wanluft  met  een  Stadt  van  Rotterdam ; 
Soo  lcheener  charitaet  aen  die  Mameer  te  plegen. 

Nudie  volrrocken  was,  en,  fooons  docht,  ter  degen', 
Soo  docht  men  weer  naer  huys ,  en  of  lchoon  't  Sonnen-wiel 
Begon  te  iincken  en  de  Somer-avond  viel  -, 
Soo  wouw  men  langhs  de  Veil  een  water-luchtjen  halen , 
En  in  Monfreer  fijn  Thuyn  na  lief  Mafeurtje  talen. 

Daer  vondt  meni  't  nett  en  groen ,  en  't  Volckjc  foo  beleeft 
Als  m'  m  den  Hoofichcn  Haegh  niet  alle  daegh  beleeft : Aaaa  Twee 
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Twee  Rooien ,  feldfaem  bont ,  ons  Vrouw-Volck  naer  gefonden  > 

Bewefendat  fy  't  Hof  en  oockden  Hof  verftonden 
t'Scheep  trad  men  metter  vaert :  de  Schipper  riep  wegh,  wegh} 

En  't  Paerd  fchoot  van  het  Land  en  hielp  ons  over  wegh. 
Noch  fcheen  die  wegh  te  langh ,  voor  Luy  vankloecke  finnen , 

Om  leegh  te  fitten  ;  en  wat  waifer  te  beginnen 
Als  veder  voor  fijn  hoofd  te  forgen  voor  de  vracht? 

Aen  gingh  den  omflagh ,  nu  beknibbelt ,  dan  belacht, 

Nu  fuer,  dan  foet  befien ,  hoe  foud't  in 't  Jacht  niet  rafen? 
De  Vrouwen  pleitten ,  en  de  Rechters  waren  Afen  -3 
Vier  Afen  voorden  Noen  foolief,  foo  wellekom, 

En  nu  foo  grouwelick!   Allengskensfwolldefomm, 
En  't  wierd  de  volle  vracht  in  dobbele  Ducaten 
Van  Hollands  filver ,  met  het  Leeuwtjen  van  de  Staten, 

Met  die  Negoci  liep  de  reis  tot  op  de  helft. 
De  reit  was  kakelen ,  en  lacchen  tot  door  Delft ; 

En  voorts elck  fijn  verhael  van  elck  fijn  avontuertje. 

Op  't  Spuy  belende  men  niet  wijt  van  'tavondt  uertje 
Dat  m1  in  't  Voorhout  befteedt.  Tot  meeren  minder  ipoed 
Vond  d'eene  fijn  Karos  en  d'ander  't  wand'len  goed : 
Men  fcheidde  met  een  iöen  van  vriendelicke  monden  , 

En.elck  gingh  foecken  waer  fijn'  Hockelingen  ftonden. 
UYTWA  ND  ELINGH 

Van  den  . . .  Augufti  tot  den  . ..  September.   1669. 

rT~,Wee  Meeren  voor  mijn'  Koets,  twee  Knechts,  een  Hond, 
■*■         een'  Luytj 

Met  die  onnoos'le  ileep  trock  ick  ten  huyfen  uyt, 
AlsKijcker,  en  uyt  luit  om  hier  en  daer  te  fpieden , 

Watwei,  en  wat  niet  wel,  by  kloeck' en  ilechte  lieden 
Te  wege  was  gebracht,  in'tipillenvan  haergeld 
Aen  Boornen  in  der  Aerd  5  of  Steen  op  Steen  geftelt. 

Acn  Duven voorder  Schouw  beraedd'ickmy  te  toeven  j 
Om  my  en  mijn  gefpann  foo  tijdelick  te  toeven , 

Dat  ons  een  heel  Onbijt  ftreckt'  een  half  Middaghmael , 
En  ick,  meteeren,  moghtontfeggenheronthael 
Dat  yemand  my ,  ongeern ,  of  geern ,  te  Noen  raoght  fchalFen. 

OpEndegeeil,  vooreerit,  envondicknietteftrarTenj 
Dac 
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Dan  dat  ick  't  ledigh  vond ;  daer  toe  het  my  te  goed , 
Te  wel  bewoonbaer  docht,  teheerlickentefoet. 

Het  nicwe  Hafewijck  koil  ick  dat  bet  vergeven , 
Dat  in  de  wiegelagh,  en  pas  begon  te  leven. 

Te  Warmond  vond  ick juyft  geen'  middaghs  warme  mond.  - 
'tGefinnwasSpa-waerduyt :  Maer,  nae  't  'er  ron  dom  ftond, 
Gehuy sraedt  en  getuynt ,  foo  fouwmer  haeft  weer  ftoken , 
En  willen  voor  een' Prins,  of  emmers  konnen  koken. 

OpLockhorir,  ie  hoon  verblijf,  quam  ick  maer  half  te  pas, 
En  miite  Beverningh ,  die  wel  geluckigh  was ! 
Wat  hadd  hy  fich  vermoeyt  met  my  fijn  dufend  Kruyden  , 
M  y  onervarene ,  ten  nauwften  te  beduyden ! 

Nu  viel  hetongevall  op  fijn'  beleefde  Gae, 
Die  mijn  getrampverdroegh  met  all  te  langen  ftae. 

't  Wierd  avond ,  en  te  Lifs  verfchaften  my  de  Boeren 
Verfch'  Eyers  en  goe  ruft.  Des  morgens,  vroegh  aen  't  roerena 
Doorfaghick  Alckemá,  mijn  oude  Vriend,  fijnMoy, 

Sijn  wei-verdeelt  Gebouw,  fijn'  Hoven  en  fijn'Koy. 
Korts  vond  ick  Bennebroeckfijn'  verfche  Bleickeryen , 

Sijn' EickenWildernifs  en  groene  Galeryen, 
En  VaerenGrootevaer,  en  Grootevaers  Kinds  Kind, 
Van  velen,  om  veel  deughds,  en  ander  Veel,  bemint. 

Hoe  Heemfté  my  beviel ,  fij  n'  Weyen  en  fij  n'  Duy nen , 
Sijn  ongefchentKafteel,  fijn' Vijvers  en  fijn' Tuy  nen, 
Sijnover-all-omfchoon,  fijn  heerlick half-gebied 
Te  Meer  en  Bofchwaerd  in ,  daer  aen  en  till  ick  niet: 

't  Waer  boven  mijn  geweld:  't  is  beter  niet  gefproken, 
Als  by  gebreck  van  fpraeck  het  werek  den  hals  gebroken. 

Hier  kruyften  ick  het  fpoor ,  en  raeckten  in  't  hoogh  Sand , 
Daer  Heer  Marcellus  Goud  uyt  Koper  heeft  geplantt  > 
Het  ongelooflick  werek ,  dat  Vorften  kan  doen  fwijgen , 

En  noy  t  geen'  wedergae  van  fulcken  hand  fal  krijgen. 
Mijn  naefte  toepad  ley  in  't  fandigh  Bloemendael ; 

Daer  ick  doornepen  moft,  om  noch  voor 't  Avondmael 
DeSandpoort,  en,daerby,  denKruyd-berght'onderhalen, 
't  Geluckten ;  en  wat  laet,  met  vragen  en  vertaelen , 
Trock  ick  die  Laenen  in ,  die  Laenen  langh  en  groen , 
Daer  toe  my  meer  gebrack  als  een  langh  Achternoen. 

Aaaa  z  En 
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En  deiè  liep  ten  eind :  de  Sonn  was  ruym  in  't  Weften , 
En  Haerlem  noch  foo  verr ,  dat  ick  my  voor  fijn  Veilen 
Pas  met  den  doncker  vond ,  en  pas  de  Kruyspoort  toe. 

Beleefde  buyten-volck,  fprackick,  niet  wel  te  moe, 

Hoe  raeck  ick  in  de  Stadt  ?  Hier  is  geen'  kans  van  Avond , 

Sprack'tGrauwuyt  eenen  mond.Vanand're,die'ckdaerna  vond> 
Ontfingh  ick  bet'ren  trooft :  S'.  Jans  poort ,  rieper  een , 
Staet  noch  een'  tijd langh  op.  Kan  ick  daer  henen  ?  neen. 
W  at  ifler  in  deweegh  ?  een  Boom  die  voor  een'  Steegh  leit , 
Gegrendelt  en  in  't  Üot ,  die  is  't  dat  in  de  wecgh  leit. 
Enmaghdatflotnietop?  geenflins.  Voor  niemand?  neen. 

Voor  Vriend  noch  vreemde?  neen.Voor geen'  goe'  woorden?geen , 
Of  (hier  quam  't  hoogh  woord}  ghy  moft  een'  Stuyver  geven. 

Stracks  is  die  Somm'  in  Banc'  haer  aen ,  my  afgefchreven. 
En  ick  door  Boom  en  Steegh  's  Stadtsjans  poort  in  geraeckt> 
Daer  's  mergens  kerckgangh  my  tot  middagh  heeft  geftaeckt. 

Na'tNoenmaelftaptickwegh,  en  trad  in  weinig' uren 
In  't  machtigh  Amiterdams  oneindelicke  Muren  -, 
Daer  my  d'ootmoedelickverfochte  Magiftraet 
Twee  dagen  langh  mijn'  Koets  liet  voeren  langhs  de  ftraet, 
Wat  beenen  konden  my  twee  halve  Somer-dagert 
Die  fteene  Wildernifs  door  en  door  henen  dragen ! 

Verflagen  en  verftomt  van  wond'ren  die  'ck  daer  iaglr 
Befteedd'ickaen,  wel  eer  ons,  Muyden  half  den  dagh. 

Van  hooge  Muydcr-bergh  fagh  ick  de  Smyrnas  Vloten  , 
Ontladen ,  naer  het  Y  droogh  Pampus  over  vloten. 

DoorNaerden  trad  ick  af;  en't  lpoedigeGeboomt 
Van  Uytenbogaerds  Hey  ilond  voor  my  alsgedroomt. 

(Wat  kan  beknopten  ernir.  in  weinig' jaren  wercken  !_) 
Voorby  langh  Emmenes  fijn'  verr  verfcheiden  Kercken 

Bracht  ick  het  binnen  Zoeft.  Daer  trock  ick  't  masker  aen  , 
Daer  de  Comedij  mé  vroegh's  mergens  aen  fou  gaen. 

Vier  regelen  quaed  fchrifrs ,  voorloopers  van  d'Hiftory , 
Verfloegen  d'onlanghs  eerft  ontflagene  Viélory , 
En  deden  eens  op  niews  haer  herten  haer  Gefinn 

Voor  Piccart  daveren ,  als  wild'  hy  weer  't  huys  in. 
TotdatickPiccartwierd,  of  Piccart  ick,  en  beven 

In  lacchcn  wierd  verkeert  en  vriendehck  vergeven, 
Soo 
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Soo  dat  de  Landhuys- Vrouw ,  met  onverdient  onthael, 

Den  lo^enaer  vergund'  een  vrolick  Middaghmael , 
En  <rroene  wandelingh  door  Tuyncn ,  Parck  en  Dreven. 

Die  dagh  moft  langer  zijn :  maer  koft  geen  licht  meer  geven. 
SoofochtickAmersfbord;  en  vond  het,  half  by  nacht. 

Ouw'  vriendfchapp  heeft  my  vroeg  op  Stoutenburgh  gebracht, 
En ,  in  haer'  eenigheit  des  Heeren  Nicht  doen  groeten. 
In  Sté  gekickte  my  het  Meifterlick  ontmoeten 
Van  die  aen  Nimmerdorr  íijn  meeíleríhick  gewrocht 

En  Doolomberghin't  Sand  aen 't  groeven  heeft  gebrocht, 
En  my,  doordorren  groen,  den  dagh  gekortt  met  praten. 

Door  d'allerbreedfte  Straet  van  d'allerbreedfte  Straten , 
Die  van  voor  Amersfoort  tot  by  de  Bilt  belendt, 

Hebb  ick  my  's  anderdaeghs  Zuydweftelick  gewendt. 

En  Uytrecht'aengedaen  •,  oud  Uytrechten  niew  Uytrecht, 
DaerSteedfchefinlickheitfooveel,  fookeurlick,  uytrecht, 

Dat ,  quam  de  goede  Paus  t'herlevenin  fijn'  Stadt, 
Hy  wenfchten  aen  fijn  huys  veel  Paufelicker  fchatt, 

Vecl^ierlicker,  befleedt;  om  foo  veel' fchoone  Wijeken In  aenfien  van  Gebouw,  tenminften,  niet  te  wijeken. 

Door  tweemael  kercken-plicht  en  overtolligheid 
Van  allerhand'  onthael ,  en  Schades  foet  beleid , 
En  Schuermans  onderhoud ,  voll  zedigh  overleggen , 
En  oude  Voetfius  noch  kloeck  gefchrijf  en  feggen , 

Ontworfteld'  ick  die  Stadt,  die'ck  altoos  noo  verlaet ; 
En  door  de  Weipoort  heen  (arm  Leiden ,  werdt  niet  quaed } 

Uw  quaed  vermijdden  ick ,  en  meen  't  my  wel  te  voegen) 
Naeckt'  ick  mijn'  lieve  Vliet,  en  liet  my  's  nachts  genoegen Naeckt  ick  mij  n  lieve  V  liet ,  en  net  my  s  nacnts  genoegen 
Met  Hofwijcks klein  verblijf,  enmetdenHaeghdaerna, 

Die'ckaltoos,  waerickloop,  vind' fonder wedergae. 

•'  t^yien  de  CMagiftraet  van  'sGrayenhage. 

yt  TS  d'eerfte  voddery  van  mijn  mail  maeckfel  niet, 
■^Mijn'Zeeltraet-,  daerick  CJ  de  Peteren  af  hiet, 

Mijn  lieve'sGravenhaeghs  aenfienelicke  Vooghden; 
Daer  is  een  tijd  geweeil,  dat  ghy  't  my  noch  gedooghden , 
Ja  tijden,  meer  als  een  ■,  ja  vreemd- en  Moeder-fpraeck 
Hebb  ick  te  werek  geilelt  >  ten  miniten  tot  vermaeck 

Aaaa  y  (Ter 
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("Ter  ceren ,  fegg  ick  niet}  van  ti  en  all'  de  Leden 
Die  liever  d'uwe  zijn  als  van  de  grootíte  Steden  ; 
Maer  d'eerfte  tongh  heeft  noch  te  reppen  daer  van  't  woord 
Van  uwer  eenen  danck  of  ondanck  zy  gchoort. 

De  reden  vatt  ick  n  iet :  van  een  dingh  derv'  ick  roemen , 

By  all  dat  fich  verftout  goed  'sGravenhaeghs  te  noemen 
En  kan  geen  Hagenaers  oprechte  liefde  zijn 

Tot  uwer  eer  en  lpoed ;  Die  't  meer  zy  als  de  mijn'. 
Noch  ben  ick  niet  t'onvré-,  wy  inoecen  Vrienden  blijven. 
Dus  ftell  ick  my  geruft :  men  heeft  my  laten  fchrijven  y 

Dat  's  mogelick  genoegh :  is  my  geen  danck  gebracht 
By  monde ,  lichtelick  is  hy  my  toegedacht  -, 

En ,  naer  ick 't  by  de  proef  veeltijds  hebb  ondervonden 
Een  goed  hert  is  meer  waerd  als  meenige  goe  monden. 

KENT       U. 

,_  TTOe  klein  is  Mier  en  Zier,  lien  ickfe  neftens  my ! 

tum  m,dum:  J-  -*Sien  ick  my  tegens  haer ,  hoe  groot  fchijn  ick  'er  by ! 
umfZTL  Wat  ben  ick  voor  een  Popp ,  fien  ick  een'  Walvifch  drijven  I 

sc^ep^.   ̂ oe  vee^' en  gaender  niet  in  fijn  Lijf  van  mijn'  Lijven  ? 
Wat  is  hy  by  fijn'  Zee?  een  gruys  van  Grondelingh. 
Wat  zij  n  die  Zee  en  Land  te  famen  voor  een  dingh  ? 
Wat  zijn  de  Bergen ,  die  tot  in  de  Woleken  fteken , 
Als  dunn  ftoff  op  den  grond  niet  waerd  om  af  te  (preken  ? 
Wat  is  de  heele  kloot  van  all  dat  natt  en  droogh  ?  . 

Een  fchier  onfienlick  punt  by  's  Werelds  helder  Oogh. 
WatisdatOoghby  't  Rond,  daer 't  vier  en  twintigh  ftonden 
•Ter  loops  in  befich  is  ?  wat  's  dat  Rond  by  de  Ronden 
Die'tfluyten  alseenNeft  van  Doofen  fonderend? 

Dve  fijn' gedachten  aen  fulck  fteigeren  gewent, 
Koe  kan  hy  minder  doen ,  als  met  verlegen  fchaemte  . 
De  nietigheden  van  het  y  dele  geraemte 

Daer  in  fijn'  Ziele  woont  ootmoedigh  overilaen , 
En  uyt  het  kleinfte tot  het  grootfte  Wefen  gaen  , 
Gods  onbegrijplickheit  ?  Ick  weet  geen  ftereker  reden , 
Om  opgeblafen  waen  te  pletteren  te  treden. 

Eccl.  ].  16;  17.  $$u¿ eji  anima  mca  in  tsim  immenf*  Crcatura  ? 

Einde  des  negenden  Boecks. 



TIENDE       BOECK, 

TRYNTJE  CORNELIS 
KLUCHT. 



Aen  den  Lefer. 

Hier  hebb ick  my  ernflelick  ende  oprechtelick  te  ontfcbuldigen Dan de 

menigbDuldige  aenporringen  die  my  all  te  goede -vrienden  hebben  blij- 
Den  doen ,  ten  einde  ick  oock  deje  Dodderye  met  de  refte  aen  den  dagh 

Joude  laten  komen.  Vele,  mijns  bedunckens ,  goede  en  wichtige  bedenckingen 
hebb  ick  daer  tegens  aengewent ,  daer  ick  noch  op  flae :  maer  niemand  en 

heejt  -willen  gehoor  geDen.  Soogeraeckt  het  verwerpen  jongh  uyt  het  nejly 
Lefer ,  daer  in  ick  hope  ghy  gedencken  Jult  beteren  Jïagb  Dan  Schepjelen  uyt- 
gebroeyt  te  %j.jn.  Is  u  het  wenk  eenpaer  uren  lejens  en  laccbenswaerd ,  weet, 

tot  mijn  naer  der  onjchuld,  dat  het  my  altoos  geene  dry  Dolle  dagen  tij  ds  en 

heeft  gekoft,  uytgejondert  de  Byjchriften  ,  die  ick  lange  naderband,  ende  met 

fiade,  tot  mijn  Dermaeck,  ende  mogelick  nietjonder  eènige  nuttigheit  Dan  Ge- 
letterde Lief-hebbers,  daer  by  hebbe  geDoegbt ;  doch  alles  met  die  meeninge,  dat 

-  het  mogbte  een  Camer-spel  onder  de  Drienden ,  ende  in  bare  Gameren 
blijDen,  endegeenjins  om  het  op  Thooneelen  Dieje  en  wijfe,  reckelicke  ende  on- 
bejchcidene  menjchcn  allerhanden  Jiagh  Dan  DonniJJen  te  doen  uytwcrpcn , 

Julcks  eenyeders  recht  is,  maer  daer  aen fech  niet  elck  een  en  heeft  te  onderwer- 
pen. Hoe  icker  toe  kome ,  Lefer ,  hebb  ick  fonder  geDeinjlheit  Derklaert. 

ïl'Ktï»* 



^  j§  t  Ttlíiruv  x^va.  ifocr.  ad  Nicocl. 

Ou' TO  t¿  •ytvóySlvót,  xíyetv ,  t?t»  ¡tcojtí  í^v  éjjx ,  «S\s¿  qT.**  »\/  y^j'oty ,  k¡  ts¿  Swj»rx  $ 
t¿  «xsf  >j  TO  ¿veifuxíof.  Arijl.  de  Pott. 

Añ^ov  Jv  ¿ít  t«toi» ,   ón  t  nro/»j rl* jw«?^ov  rftu'S»»  «v<*  J«  Trwrii/,  >? t  jtte'T?wy  ,  óVw 

Troitjvíi  x$  tW  jw/^m'v  e's»,  /fr. 

■  Poeta  tabulas  ciim  cepit  fibi , 
Qusrit  quod  nufquam  efl:  gentium ,  reperit  tamen. 
Facit  illud  verifimile  quod  mcndacium  eft.  Plaut.  Pfeud.  1. 4. 

Ut ín  vita,  íkinftudiis  pulcherrimum&humaniffimumexiftimo,  fcveritatera 
comitatemque  mifcere,  ne  illa  in  triftitiam ,  hxc  in  petulantiam  procedat 
qua ratione  du&us  graviora opera  lufibusjocifquediftinguo.  Plin.Scc.EpM,%. 

Creditur,  ex  medio  quia  res  arceííit ,  habere 
Sudoris  minimum  •,  fed  habet  Comcédia  tanto 
Plus  oneris ,  quanto  venia:  minus.  Hor.  /.  2.  Ep.  2. 

Oí  7m\cuoi  <piKo<n<fícw  i\vol\íy¿in  TrfuTW  ilw  Tlor/íltx,r¡v  ,  dodyxüctv  eis  t  0/ov  ¿¡¡lis 

Q/A  VÍOV  ,   Yj  ¿\¿C¿ffKH<rXV  J^JJ  ¿  !7Z>!}lJ  ,  ÍL  7^<¿^Hi  [AiS  y¿0V>Íf-     0¡  J[  ¿¡/¿171(01  ¿  [AOVO* 

iroiy¡T¡ju)  ÍQxtruv  etvxi  r  ovQÓv.   2^c¡.  tstss  k¡  t¿!  TnxtSou;  «ƒ  t  EíNi/fíti»  Ttóxas  •jftulisa 

nij-f*5.  Strab.  lili.  1 . 

Bbbb  IN- 



INHOUD. 

TRijn ,  nengehnelt  en  uytgeplondert  by  de  Kann, 
Wreecktfich  met  vuyjlen :  en  bedrieght  hner  eygen  Mann. 

PERSONAEDJEN, 

CLAES     GERRITSZ.  Schipper. 

TRYNTJE    CORNELIS,  Schippers  Vrouv. 

K  E  E  S  y   Schippers  knecht. 

MARIE,  Snoll. 

FRANCISCO,).  „  ..    . >  Pollen  van  Marie. 
PASCHIER,     5 

HANNEKEN     UYT,  Klappermann. 
Thoonecl 

T'ANT¥ERPEN. 

PRO      PARAGRAPH!  S. 

rErba  trieos  volui  Batavos  Romana  docerent, 
Plurima  qua?  ciixi  dicta  fuiffè  priüs. 

V'
 

Si  quid  enim  fcitè ,  quod  idem  me  fcitior  alter 
Dixerit,  exemplo  gloria  major  erit: 

Si  quid  ego  infulsè ,  quod  idem  me  falfior  alter , 
Ilicet,  huic  veniamquidat,  utrique  dedit. 

Iiluc  fumma  redit ;  cum  magnis  faepe  ítetiíTe , 
Nee  nifi  cum  magnis  me  cecidiffe  viris. 

VOOR- 
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VOORBERICHT, 
Aen'tVolck. 

E  Vrede  loos  in  't  Land,  den  uytjlagh  van  Wtfipkalen , 
Dienst  vr -e-loos  Engeland  in  drajj'chenföcht  te  malen. 
De  SevenVolckeren  bejegenden  de  Thien , 

k_AIs  Vrienden ,  emmers  als  tTveefsvarmen  noejle  Bien , 

Verfcheidentlick  beheert ,  maer  Vrietiden ;  als  Gebueren, 

Die  d'een  den  ander  en  fijn  Tvelvaerd  noch  betrueren , 
2{jch  overgunfligh  zíjn ,  als  Bueren  door  de  banck ; 

Diefiaghvan-VredeJagb/oetT^derlandinfaand'; 

En  Tvinfi  of  "feilde  Vreughddé  d'een  en  d' ander  luflen 
Van  hier  naer  Brabantfche ,  van  daer  naer  onjè  Kufien. 

Claes  Gert^e  van  Saerdam  ley  op  een  vrachtje  toe , 

DaerTvinfi op  vallenmoght ;  TrijnKnelis Kind-,  fijn  koe, 

Sijn  Tveeld'rig'  hónigh-bie ,  fijn  Wijf,  om  kort  tefireken , 
Had  't  op  de  vreughd gemunt ,  de  vreughdvan  hoor  en preken 
In  Kappen  Keuvel-,  vreughdvan  CMonick  en  Bagijn  i     . 

En  Kloofter-goed  te  fien ;  van  f  Antwerpen  te  zijn. 

Claes  gunden  haer  't  vermaeck ,  en  packtef'  in  't  Voor-onder : 
Sy  Tv  aeren  nieTv  getroulvt ;  hy  docht  V  en  Tvaergeen  Toonder  i 

Of 't  Wijf  Tv  at  jchorten  moght  dat  Jonge  VrouTven fehort , 

¿Als  't  goedje  ge'melick  en  vies  en  lufiigh  Tvordt , 
En  dient  voldaen  te  zijn ,  all/ouder  't  landt  om  leagen : 

Oock  kofie  't  hem  geen'  vracht  van  Schip ,  of  Peer  dof  Wagen ; 
En  beter  hadt  hy  Moer  ontrent  hem  binnens  boor  ds , 

Dan  ofjy  t'huys  alleen  moght  vallen  in  een'  koorts, 
*  Een  Koorts  van  ritfigh  bloed,  daer  kluchtige  Docloren , 
Gehaelt  of  ongehaelt ,  Tvat  haefi  naer  moght  en  hoor  en  > 

En  meefierenfe  fio ,  ofjy  't  verfchoonen  TvouT» , 
Dat  Moers  Buy ck  dragen  moght ,  dat  Vaers  Hooft  kroonèn/ouTv . 

Soo  raeckte  Trijn  mét'fiheep ,  en  't  fchip  door  Killen  Koeten  '^•\ 
t'  ̂sfntTverpe»  aen  de  Kaey :  daer  Claes  begomt  te  fwèeten 
In  't  venten  van  de  vracht ,  in  't  lofjen  met  fijn  Mftet , 

In  't  rollen  over  't  Hoofd ,  in  'tfiepen  langhs  deftract . 

Trijn  trock  't  haer  Tveynigh  aen  ;Jy  docht ,  hetgoedfillo-ncn      
Lsilljlapende ;  menfeght ,  Joofeut  het Goddeh vromen-, 

***a  Bbbb  s>  ¿Wij» 
*  Amor  in  me  peculatum  facit.     Gï,  Bono  animo  es,  etit  ifti  morbo  melius.     S  1.  Confitara  tore,  fiMeiicus  veniat 

qui bwc morbo faccie medicinam potcft.  P.  Ci/lel.  i.  i.i  ,  ,_,-,. 

1 



¿64  Voorbericht» 
En  Claesfoud*t  redderen :  Jy  T»at  daerom  niet  daer  j 
Oltacr  om  een  ktjckjen  ttyt :  foofchicktfe  muts  en  hoer, 

t_Als  oft'huys  Kermissivaer:  V  Bruydspack^tordt  aengetroeken\ 
Het  befte  Boven-lijf,  en  bei  de  befte  Rocken, 

De  Trouiv-ringh  aen  de  hand ,  met  noch  een  Suft"  daer  by  ■ 
Van  Claefens  Petemeu ;  de  Sleutelraex  op  z,y , 
De  Beurs y  deKujJebuyl,  de  Sonnendaeghfè Meffen, 
De  Beurs,  verft  act,  verften;  Ducaetjens  met haerfeffen 
En  Ducatontjes  toe ,  en  Schellinckjes  daer  op  r 

Om  hier  en  daer  "ivat  tuyghs  te  koopen  voor  een'  Popp , 
Die ,  dood  of  levendigh ,  datjaer  haer  kind  moght  vallen  .:■ . 

De  z-ijde  Koujfens  (Tvantfoo  koft'lick  derft  men  mallen 
In  't  iveeldrigh  Waterland)  en  had  je  niet  vermift  -, 

Sy gingen  aen 'tgebeent,  en,  of 'men't  niet  en  T»  ijl , 
Het  korte  Keur  f  je  kon  't  tot  by  de  Knie  toe  melden : 
In  't  endquam  de  Cabos ,  of,  als  ick  't  teel  vertelden , 
'HSruyn-houten  Emmertje  met Jjyckert jes  verguldt ; 
.Daer  mélvos  onfe  Moers  toe-t  akelingh  vervult. 

Op  trockfe  voor  deypind:  Claes  lietf'  haer  buyckvoll  aandelen  y 
Enfey ,  Kind \  fiel  Tvat  om  namoyefuyck'r'  Amandelen , 
Voor  onfe  Besje,  t'huys ,  't  fel  hier  niet  qualickgaen , 
Capittel-ftockentfic  ,het  magh'er  all  op  ft  aen. 
Paft  voort  Tvat  opjeftick ;  daer  komt  een  dingh  by  tye  "f 
<J\iet  belle  langs  deftraet ;  dat  moetje  machtigh  mye  ; 
Daer  loope  kaerfen  om  by  klaere  Sonne-jchtjn , 

1  En  't  volckje  knielter  voor ,  dat  moetje  Ute ,.  Tri/n , 
t_y/i  't  onfe  Domenét'  Saerdamquam  teverneme  »• 
3k  LMien  dat  hy  Claes  en  Trijn  eenpoosje  voor  feu  neme. 

Pas  ivasfy  't  hoe f k jen  om,  haer  quam  een'  Bell  te  moet ; 
Hier  heb  ick' t,  docht Jyftrack,  daer  voor  ick  inycken  moet, 
Enfnapten  in  cenft.eegh,  tot  dat  het  dingh  voorby  Teas  „• 

x^Als  f' om  fagh  tvos  't  een  Kan  die  niet  voUryfteubry  Tvas, 
Daer  voorfy  hadt  gefihrickt ,  door  't  bellen  van  hetPaerd:, 
'¿  Hadd ,  feyfe  lachende ,  die  moeyte  7t>el  efjaert , 

En  flapte  Steivaerdin ,  daerf'  aen  de  ruyme /¡roeten, 
y^ien  blaeulce  B  alien ,  aen  blacul»  ronde  Poort  e-gat  en, 
^sien  Venfters  fonder  hout ,  1  aenTr alien  fonder  end, 

vfXsilsyj  'refneppen  toUT»}  W  vAtten  k  oft  ontrent , •'  Dat 
u  Tam,  pol,  abjftoctibi,  hcsacavwdunnntflligo.  Ta.£ii».s.i,  i  Ntqucfcneftianificlatkata.  i.Mü.z. 



AEN      'tVoLCK.  ƒ<$ƒ 

J)at  S 'oer 'dam  op  fijn  beft  en  op  de  Kermü-maelen 

"f 'Anttrerpfche  "frerckendaghs  niet  heel^el  op  kan  huelen  : 

Sy/agh  't  oock  oen  't  Stadthuys ;  fyfagh  't  oock  aen  'tgerots 
Van  Jofers ,  galge  vol,  deftraet  langhs  in  de  Crots  : 

De  Kerckenfpraken  't  oock  met  all'  haer'  moye  borden  : 
Daer  meende  degoe  VrouTefchier  aers  als  aerste  gorden , 

Van  hooren  en  <vm(ten  aen  Orgel-pijp  en  Faen. 

Juyft  vondj'een  Paep  opftoelin  Kitte  doeckenjlaen , 

t^sfls  ofm'  hemfcheerenfoui» ,  en  mitfe  recht  op  't  punt  qttam  > 
Soo  TvoffiïJ '  eens  hoorenfchier  Tvat  geld  daer  uyt  die  munt  quam  : 
't  E»  Toas  niet  eers genoegh  te/eggen ,  dat  Gods  Woord 

Vergalt  "Vort  by  dit  volck ,  en  doemen  't  ongehoort; 
(^yílfiufe  Domeñé  t'Saerdam  noch  eens  bekijven  : 
Soo  kroop fe  dichtjes  aen  by  de  devoot  ft  e  Tvyven: 

CMaer f' hadder  niet  veelduers :  het  Paep  je  brackveellvinds 
UWet  monden  handen ;  maer fy  jat  als  doof  of  kinds, 

En  kof  geen  enckel  "boord  befeffen  of  befinnen; 

Soo  it-ardenf  in  de  Tael,  alljpandej '  all'  haer' finnen ; 
Soo  verr  ivas  't  Antwerps  bott  van  't  geeft  ige  Saerdams » 
Of  van  haer  hoofjchejpraeck ,  hetfuyver  Amfierdams. 

In  't  endvlooghf'  over  end,  en ,  om  haerjpijt  te  decken , 

Deed/ '  offejicymenfotctv ;  maer  morden  in  't  vertrecken , 
Ja,  ja,  Tvat  je  toch ftght!  'k  verft  ae je  niet  eenivoor  d; 
Jckjchick ,  jeftaet  en  Iteght  >  dat  hebb  iek  dick  ehoort 
Van  onfe  Domeñé ;  die  ken  ten  minfte  preke 

Voor  VrouTve  van  ver  ft  and:  maer  dit  en  lij  cktgien preke. 
Daer  mè  de  Kerckdeur  uyt,  en  met  den  neus  op/lraet , 

Daer  boven  't  hoogh  port  ael  de jpitfe  Torenftaet  : 

Daerfaghf  eens  oplvaert  aen ,  en  't  moghl  haerivelgeluften 
Datfteil  eens  op  te  tree» ,  omfoo  de  Vlaemfche  Kuften 

Van  boven  t' over  fien :  maer ,  docht fy ,  'k  ben  een  Vroulf , 
Een  Jonge  Vroulv  allien ,  en  als  kk  't  ivagenfomp , 
Wat  Tveet  ick  hoe'ck  het  met  den  Tore-Tvachter  klaerde ; 

'k  En  trotfVD  dit  volckje  niet ,  fe  lijcke  licht  van  oer  de  5 
Hy  mochtme  met  geloeid  doen  voorgaen ,  en  Tvat  raed? 

Het  is  eenfmalle  trapp :  neen ,  neen ,  'k  houd' i  met  deftraet ; 
En  Traer  Claes  Gertfen  hier ,  hyfoudtmefelverprijfe  : 

2^oh  ben  ick  oud enoegh  menfelve  t'onderTrijJe. 
Bbbb  3  Soo 



¿66  Voorbericht,   aeií.   't  Volck. 

Soo  trockfy  op  de  reis ,  en  r aeche  voor  't  beginn-, 
Haer  e  enige  verlangh ,  een-  2Qnnen-Clöo/}er  in : 
Daer  kreeghfy  bier  oen  boord*  enpraet fiers  by  dozijnen , 

Volck  vangeheiltght  vleejch ,  cf  die- fio  Tvildenfchijnen : 
Veel  hadden  jy  te  fien  oen  Trijnens  vreemd  gelvaet , 
Veel  Trijn  te  hoor  en  van  haer  Maeghdtltckenfiaet , 
Van  haer  contentement ,  van  hoe?  mortificatie ; 

All  'tpoppe-goedquam  voor ,  en  a/l  'S»  at  tot  defiatie 

Van  nieTve  TS(jnnen  hoort ;  om  of  fy  luyft'ren  mocht , 
En  't  Ketter s-^ielt je  van  de  Heil  t'  ontkluyftrenfiocht  : 
CUaer  Trun  viel  op  haerpjatt ,  enjèy ,  't  rvtu  alimoy  dingt». ; 
Danfislcken  veugel  ivas  infitlck  nett  niet  te  fingen ; 

Sy  had  een  Mann  etroulvt ,  en  hadt  noch  gien  beroule , 

En ,  haddenf'  hier  gien  mans ,  fio  loas  't  niet  as  hetfiouH. 
De  Mater  gaffi'  een'  ivenck ,  als  ofifi  Tfilde /eggen , 
Datfiondeenyegelick  (oo  nauto  niet  uyt-  te  leggen: 

Trijn  merekte  't  ivuyven  ivel,  maer'tjlondhaer  heel  niet  ¿en.  ■, 
Haer  docht ,  dat  fiouivfio  naer  den  Toren-Wachter gaen. 

Sooficheidenfi'  uyt  den  koop ,  en  liet  de  T^jnnen  drijven. 
Boe  ivoulvfie  naer  't  Cafieel  (ivat  que  Hen  ons  de  Tvijven ! 

Sy  Ivillen  't  all  befien,  beloopen  en  ver  ft  aen) 

Soo  moftfiy  voor  het  naejl  door  't  Lepelfiraetjen  gaen , 
De  noble  Lepel-ftraet ,  '  hetfieeghjen  va?}  der  CMitmen , 
z  Daer  niet  als  vreughden  Tcoont  en 3  vriendlicke  Goddinnen-, 

4  Een'  van  dejnedighfie  kreegh  Trijn-moer  int  ver  fier , 

En  ranfiefi'  aen ,  en  riep  \  Moor  Sjaeiïs !  Dan  (iet  hier  ; 
5  lel: fiche  i  der  beter  uyt ;  hier  hebtghy  bey  de  Vroulven , 

Verfiaet  het  uyt  haer  mond ,  foo  fult  ghy  't  beft  onthouipcn  5 : 
lek  hebb  Ivel  ander  Iverck :  6  fittfiillfiechts  daer  ghyfitt , 
7  De  Klucht  is  hoórens  ivaerd. 

TIEN- 
.  Qjrippe  quo  nemo  advenit,  Nifi  quem  (pes  reliquere  '  alius  nuncfieri  volo.  qnod  reflat,  reftant  alii,  <\u\  faíiánt 

omnes  ,  eflefrugi  Utpofltt.  ¡','.iur.  BjccIi.  ;.  i.  palam.  P.  Pan.  Ptiu.     Hatc  lcitis  jam  ut  futura  fu3t>  abeo. 
i  lrti.  babel  Amar,  Voluptas,  Venus,  Venuftis,  Gaudium,  '  PI.  £pid.  3.  ;. 

[ocus,  l-udui,  Setmo,  fuavis  fuaviatio.   P.aut.  Etcch.  1.  1  6  Datcoperam,  fc  cum  fileutio  animadvcitite.  Ter.  tur. 

;   Meretricum  numerus  tanrus,    quantus  iu  onini  urbe.  '  Tro/. 
P.  Ep.  z. 1.  7  Opera;  pretium  hic  fpeflantibus.  P.^Amiih.  Prei.     Inert 

4.  Er,  ecce,  occurrit  illi  muiier  ornatumeretrkio.praparata  |  lepos  ludulque  in  hac  Comaedia  ,  Ridicula  res  eft.  date  be- 

ad  capiendas  animas ,  gárrula  &  vaga.  y.Piw.ia.  Sedit  in  ni'n'e  operara  mihi.  P.  *Afm.  Pro!.  Operara  date.  eft  opera; 
foribus  domus  lux  fuper  lellam  ,  ut  vocaret  tranfeumes  per  |  auribui  peicipere.  Ira  ridicula  aiidim  ,  iretaru  ea  fuut. 
viam,   &  pergentes  irinerefuo.  Trev.  9.  14,  i$.  'P.Caf.f.z.     Huic  vos  nunc  pariter  beoam  bijni  operam 

S   Dehincnecxrpeítctisargumentum  fábula::    Qui  pri-  j  dategregi. 
mi  vcment,  hi  partem   aperienr.   In  agendo  partem  often.    Auies,   ocuü,  animus,  amplitei  fient  faturi. 
<icin.  T-.'.^íi.Prd.    Dchinc  «eterum  Válete,  adefte.   ibo:  I  l'.  Pfeiut.Pr»!. 
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T. 
TIENDE      BOECK. 

K      L       U       C       H 
I.  BEDRYF.     I.  UYTKOMST. 

<J\ïARIB.TRT2(s 

M. l  Moór  Sjaefis ,  wat  is  dit  í 
*  Moór  Nichtje,  zaydegayt  ?  Heer  wat  e  fuet  reíconter .' 
r.  Dit  dingh  fpreeckt  as  te  Paep :  me  docht  half  ick  verfton t  er , 

En  ick  verftaefe  niet :  hoe  feife  dat  in  't  left  ? 

jlíMobr  zaydet?  T.3  Wiefou'ck  zijn?wie'ck  ben  dat  weet  ick  beft 
M.  Wie  dachge  zay t ,  me  lief,  en  fou'ck  ick  da  nie  wete  ? 
Damochte  fotten  en  ondanckbaer  Lie  vergete} 

Moór  rhay ns  gelaycke  niet.  T.  +  Wat  fchortje  >  M.  Niemendall. 
E  rattcken  asghay ,  dafchèttrtmen  in  men  va//. 

Kom ,  fie  m'iens  oón  te  deegh :  en  hedde  niet  onthouwe 
Hoedatieens,  over  lang  en  menighjoór  twee  Vrouwe, 
Hoe  dat  ieens  vriendekens  va  va?r  in  Wóterlant. 

T.  Jae ,  'k  weun  in  Waterlant..  M.  Hoe  dat  ick  en  Ma  Tant , 
Au  Mompeer  en  Mameer  eens  hebbe  gaen  befuecke  ? 
T.  Ye  ftinckt  na  Moskeljaet ,  ick  magh  dat  goet  niet  ruecke. 

M.  Foey  !  't  zayn  men  handfchoenen ;  en  dawe  dagelayx 
Uy  t  fpelen  voeren  ?  maer  wat  hoef  iek  ick  meer  blay  x  ? 
Auwooghskens,  auweneus,  auwmondekenfoudtklappe: 
Me  dunckt  ick  fie  ou  noch  ménockte  beentjens  ftappe 

Langhs'twóter,  loteensfien,  nief  verrvan  Amfterdam  , 
Die  groóte  groóte  Stadt.  T.  Wel  jae  'k  weun  teSaerdam. 
M.  Saerdam,  me  lief,  doórwas't.  't  Is  wonder,  eens  memory 
Weurtal  keurt  mettertayt:  moór  'kfou  een  hieel  hiftory 
Vertellevan  dieraysj  fooluftigh,  fooplefanr, 
Soo  fuet,  foonettekenswas't  in  da  Wóterlant. 
Moór  gay  zay  jonghgeweeft,  ghen  kunnes  niech  gedencke  ,- 

All  watter  toens  paileerd :  'k  magh  icker  wel  on  dencke , 
'k  Hebb  icker  wel  geweeft,  en  't  lacker  traktement 
Hé  wel  gemeriteert,  all  zay  wet  wach  gewent, 



^óS  X.      B  O  E  C  K. 

Dat  icker  noch  af  kout.  Moor  au  fuet  converferen 

En  go  noot  uyt  men  hoot  -,  ick  wilt  men  kinders  leeren , 
Enfeght  heur  alle  doógh  on  Tafel  en  baytvier, 
Hoe  da  lief  Mardeke,  da  Nichtje,  kom  eens  hier, 

1  Hoe  hiet'  oock  ?  T.  Ick  hiet  Trijn  Kernelis.  M. Jóge  trauwc , 
Melieveke,  daswoór,  foohadick'toockonthauwe. 
T.  En  Mortje  hiet  Annejans.  M.  Goey  vrauw ,  wat  all  vermócks, 

Wat  deyf'  ons  courtoify  >  wat  haddewer  all  fprócks 
En difcourerensón  !  *  Moor  falme fus  ftae  kaute 
In  wind  en  ilayck op ftroót !  kom,  loótickmeverftaute, 
Ghe  zayt  in  may  gewelt ,  genfultme  niet  ontgoön. 

I.  BEDRYF.     II.  UYTKOMST. 
FRANCISCO.      lM   A   R   I  E.      T  R    T  N 

F.  Da  mayn  ick  oock  wel,  Móy,  hebb  ick  ouwel  verftoón, 
En  ken  ick  au  we  fangh ,  i  dif  vogeltjen  is  binne. 
M.  *  Hauch  gay  au  backes  toe.  s  Hoe  kanfet  oock  verfinne  , 
Die  nobele  Fortuyn!  *CofainFrancifco,  vriend, 
Hoe  ko  mdeme  te  pas  ?  hebb  ick  aw  oot  gedient 

Mé  mayn  prefentie,  d'auw  kamme  ieer  obligere } 
7Komgöwefómen  in-,  en  helpme Nicht  tractere-, 
Men  vleefelaycke  Nicht,  men  lieve  Nicht  Cotlain : 
1  We  moeten  defe  nacht  en  wa  meer  vrolaick  zain . 

T.  Maer  Nichtje  't  wordt  wat  laet,  en  ick  heb  varr  te  loope, 
Eerickmenflaepftévin.  M.  Ghe  fult  hier  blayveilópe, 
Das  fweir  ick  op  men  iiel :  wel ,  wa  gefegh  is  dat , 

9  Sauw'ck  ick  ou  lóte  goón  ?  'k  fat  liever  oppen  rat : Om 

:  Morem  htinc  meretrices  lubent  11  qua  pere;rina  advenir,  f{  hominibus,  fpem  fperatam  quoniam  obculiiU  hanc  raihi , 

uui-antcuiatis  tit,  cjuid  ei  n><men  tiet.  Poft  illa  extemplo  fe    gtatcsago.  P.  Aio-t.  f.  i. 
iut,  agglutinaat.  P.Mttn.t.i.  s  o  Fefius  dies  hominis  :  amice,  lalve  :  nemoeft  omnium, 

-.  Hic  teïij:-'  roti',  fores  quoi  patearct  Magis  quam  do-  quémelo  magè  nunccupeiem  quiin  te-  Ter.  Eun.  ¡.  5.  Op. 
mus  tti»  ,  J^:ïius  cum  hic  tua  fit.  Ibid.  2.  ;.  Iitetivit  pido  opportune  te  obtulilti  mi  obviam.  T.*Ai.%.i.  Nu«- 
earamultn  fermombus,  Scblanditiis  labiorum  protraxit  il-  .  quampotuiiti  mihi  Magis  opportunusadvenire  quam  adve- 

iain    Statim  cam ¡"equi-.ur qualï  bos duflus  ad  viCtimani ,  üi  1  nis.  T.Mc/l  j.  1.     —  O  meacommodius,  ómeaoppor- 
quaii agrias  lafciviens ,  &  ignorans  quodad  vincula  trahatur.    tunins  ,  falve.      Non  potuifti  magis  pet  tempus  mihi  ad- 
7.  Prov.  it.  :i.  vcnite,  quam  advcms.  P.Mten  1.2. 

3  — —Inrctite  horninuai  plurimx  Fiunt  tranfeiina:,  ubi  j  7  Nuocoperam  poteftis  ambo  mihi  date  ,  Si  vobis  fimuL. 
decipinntur  doiis.  Atque  itJepol  in  eas  plcrumque  eica  im-  ;  P.  Man.  5.9. 
ponitur:  Quamfï  quisoviduspofcat  efeain  avaiiter,  decipi-  I  3  Quando  hoc  bene  fucceffit ,  hilarem  hunc  fumatuMS 
tut  i  11  tranfeuna.  P.  Kud  4.  7.  Exotfa  Iiïc  tela  non  male  o-  !  diem.  T.^ii.z.^.  HodieapuJmcfisvolo.  Ter. Huutt. 1.1. 
mninoelitibi.  T.  Hecch.  1.  3.  9  Egone  occalionem  Mihi  oftentatam  ,  tambrevem,  tam 

4  Tace  lis  modo   fine  roe  hominem  apidi.  P.  Sftd .  ;■  z.    !  optatam  ,  tara  inlperatam  amirterem  !  Tir.  Eun.  3.  5. 
5  Divüm  atque  liomiiium  qujc(pe£iatrixa:c:ueheraeadem  j 
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Om  eensdat  ick  men  Nicht  uy  t  Holland  fie  verfchayne , 
Sau  ick  me  dach  geluck  fien  in  de  vviegh  verdwayne 

Met  aft  geboren  is?  F. 't  En  woör  niet  rélayck.  Af. 'Neen, 
Cofain  Francifco ,  fie ,  foo  way  het  met  ons  tween 
Alleen  nie  machtigh  zayn ,  ick  faller  meer  toe  hole , 
De  feeft  moet  nobel  zayn ,  ick  kans  genogh  betóle. 

T.  Daer  flae'ck  gien  twijffel  an  (en  evenwel ,  beget ,  Dt,  *»  hatr 

't  Siet  hier  Teat  ¡lordtchjes ,  en  't  myckter  Tvat  nae  'tjlett')  /e/l""' 
Maer,Nichje,  datje'tweet,  menflaepftédieickzayde, 
Is  't  bedde  van  men  Mann ,  daer  ick  te  nacht  in  layde. 
M.Was  feghde  door?  waMann?  r.MijnMann.  Af.Heddene  Mann, 

Enzaydeghaygetrouwt?  T.Jae'ckfeper.  M.  BaySt.An, 
Ge  doeme  lacche ,  Nicht  •,  ken  kan  da  niech  gepay fe ; 

Ge  prueft  ieens  of  gh'ons  kunt  uyt  ftrayeke  met  ou  vayfe , 
'k  Mayn  dat  ick  wa  verftants  van  Moógdom  heb ,  en  van 
De  teeckene  daer  af,  het  zay  in  vrouw  of  mann  -y 
Moor  ou wer  lieden  ift,  of  Króyenisgeevogel. 
T.  Maermijn  mann  ifler ien ,  en  van  fen  ierfte  vlogel, 
Te  wete  fris  en  fix ;  dat  weet  ick  by  de  proef, 

1  En  fchicket  noch  te  nacht  te  weten ,  heit  hy  troef. 

M.  En  woór  's  toch  defe  man  n  't  is  niet  t'imaginere 
Dach  ghay  getrauwt  fout  zayn ,  hoe  ick  't  confiderere, 
Woór  is  hay  evewel ,  indiender  eenen  is. 
T.  Ick  feghje  datter  ien  flux  op  fen  beenen  is , 

Die  mijn  me  maeghdom  nam  doe  't  pas  gaf,  vijfthien  weecke Na  Wormer Bierte mart,  nou  twie jaer overftreke. 
M.  Woör  is  hay  dan  noch  eens  ?  Ké,  helpt  ons  uy  tten  droom. 
T.  All  is  hy  nieuw  etrouwt ,  hy  bruft  niet  naer  fen  Oom , 
As  aere  gecke  doen :  hy  houdje  voet  by  fteck ,  Moer, 

En  't  vrouwe  goed  op  zy  :  Als  elck  op  dat  befteck  voer , 
Men  fouw  wat  min  verloops  in  Schippers  huyfe  fien , 

Daer  't  nu  wat  kluchtigh  gaet ,  as  't  wijf  te  lang  allien , 
Gelijck  de  nieuwe  Nonn ,  in  't  Cloofter  na  dry  dage 
Van  't  dack  af  Mans  wou  fien  ,  na  Mans  begint  te  vrage. 
M.  En  ick  en  vroógh  ou  moor  nooreene  Man,  me  kind, 

Ké  brenghtem  veurden  dagh :  }  is  't  ouwen  beften  vrjnr, C  c  c  c  Hy 
i  Sequere  intib  ,  ut  huncfeftum  diem  habeamusliilarem.  !      z  Námcgomet  fura  bic,  animusdoniidt.  P.iAul.z.t. 

P.  Pau  f.7.'     Omnibus  modis  tempérale ceitum ell  tioftrum         ?  Tibi  ille  unicil'ft  i   milii  ctiam   HDICO    inagis   unicus. hoüic  couvivium.    lu  me  Dii  ament  >   lepidè  accipiemur.    T,  Cfpt.  I.  i. 
—  Quisquís pretcreat,  comifiimmi  volovocaii.  P.Slith.  5,4.  1 
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tcide 

Hy  fal  de  may ne  zay n ,  das  fweir  ick  bay  men  eer ,  Nicht, 

En  das  me  liefte  pant.  T.  En  mann  die  hier  op  't  veer  light , 
Niet  wijt  van  't  Hooft  voll  Biers.  F.  Het  Bier-hoot,  wilfe  fegge. 
r.  Van  't  Bier-hoot,  (noemjet  foo  ?  ick  ken  hier  kaey  noch  bregge) 
Dat  's  mij  n  Man .  M.  Ouwe  Man ,  en  hier ,  en  aen  de  kóy , 
En  weet  ick  icks  niet  eens  ?  F. «  Moor  dit  ivil  hopre ,  Moy ; 

Tufchmhatr  Wat  Duvel,  heure Man  hier in Stadt !  M .  Slvayght toch ,  Hanne. 

T.  Jae  dat  's  Claes  Gerritfe ,  mijn  Mann,  enmanndermanne. 
F.1  Per  dio  y  'tfalhonde,  Moy,  enlvay  zaynvanonsjluck. 
M.  Och  arme  kreupele ,  hoc  roockty  om  een  kruck  ? 

3  Woor  bleef  ick  oot  <veurftob?i ,  ivoor  hedde  dn  vernome  ? 
En  in  wa  qualiteyt  is  Cofayn  Cloós  gekome  ? 

T.  Hoe  hietje  dat ,  quae  tijd  ?  'k  hoop  dattet  goe  tijd  is : 
Maer  dat  hy  qualick  tijd  om  t'eten  heit ,  dat  's  wiss , 
Soo  befigh  liet  ick  hem  van  ochtent  met  fen  macker. 

Dan  dat  gaet  fommes  foo ,  as 't  Core  van  den  Acker, 
De  ladingh  't  fchip  uyt  moet :  en  dits nou  onfen  Oeft, 
En ,  denck  ick ,  miert  edaen ,  wangt  't  waiTer  dapper  noeft. 
M.  Ick  vroóghde  nó  Signor  Cofayn  Niclös  vocócy ; 
Noudunckme,  Nichteken,  behouwens  ou  goey  grócy , 

't  Sal  ene  Schipper  zay  n.  T.Watdochjedathywas, 
Een  Velleblooter ,  of  yet  van  de  vuy len  bras  ? 

Neen  trouwe,  kindertjes,  'tenleitert'ongfentfooniet: 
We  gaen  voor  Burgers  uyt,  en  van  de  befte  •,  foo  liet. 
M. 4  'k  Hoor  mé  contentement d'eer  van  mayn  naefte  bloet : 
Moor ,  Nicht ,  nou  iifer  yet  dat  ick  noch  vróge  moet  j 
As  ouwe  lieve  Man  in  Stadt  komt  te  vernachten , 

Ick  hoopiiay  doeget  door  lie  van  condicy  plachten ; 
Woór  is  die  Herbergh  nou ,  op  dat  hem  Sr.  Cofayn 
Francifco  veur  may  eens  ten  dienfte  mach  gae  zayn , 
EnkuiTenhemdehandt.  T.  Watfouwhydaeraenkufle? 
Se  bennen  bey  bepeekt :  Ey  lieve  foete  fuiTe , 
Breeckt  daer  je  hooft  niet  mé :  we  ftaen  niet  op  die  fnof. 

En  foockje  fen  lodjys ,  dat's  in  fen  eigen  hof, 
Sen  eigen  hout ,  verftaet ,  fen  eigen  ftijve  Scheepje  : 

Daer  is  hy  Baes ,  ick  Vrouw ,  daer  in  beftaet  all  't  fleepje. 

M.En i   Occifi en  l'.a:c res ,  'n^iethocregocium.  PiPfauLi.f. 
z  Et  ego  &  tu.    ? H.  quid  íc  ego  &  tu  ?   Te.  i'eiiiinus. 

r.Mo/i.  iTi. 
3  Seis  tu  quldcnS)  hcrcle,  mca  II  cammovi  fiera ,  quo 

paño   &  quantas  ibkam   tuibellas  dare.    P.  Pfeud.  t.  I. 
  Non  memo.    Dum  quidemhoc  vaiebitpenu5pe.fi- 
dia  nieum.  V.  R*cch.  i.  z. 

¿f  Magnam  voluptatera  cuncias. 



Klucht.  ƒ  71 

Ai.  En  fou  Sr.  Nicolo  Gerardi  ons  Cofayn , 

T'fcheepflapen,  daer'ck  ick  woon  ?  't  en  fal  veurwaer  niezain, 
Het  zay  ou  lief  of  leet ,  ick  fal  hem  fenden  noyen , 

All  ift  wa  verr  van  hier ,  mé  fal  't  hóft  overfchoyen : 
Te  miníle  fal  hy  nó  fe  Vrauwke  kome  fien  , 

En  dan,  foo'tfpreeckwoortfeet,  in 't  loven  en  in 't  bien 
Vergaeyeren  de  Lien  -,  dan  fal  hy  meuge  kiefe, 
Wat  dat  hy  in  mayn  huys  fou  winnen  of  verliefe , 

By  'tfcheepfe  logement :  Da  ftoon  ick  ou  bekent , 
1  We  wóren  eertayts  wel  wat  heerlicker  gewent ; 
Moor  mettequóyen  tayt  goot  elcken  een  ten  achter. 
So  wel  den  Aigener  as  iènen  ermen  Pachter : 
En  offer  wach  gebrack  oón  ons  miferi ,  Nicht , 

Deef '  erme  Geeftlickhay  t  móckt  eerit  ons  beurfen  licht, 
En  dan  fendt  ons 't  Caftieel  fayn'  Señores  Soldados , 
1  Die  wille  zay  n  gekent  voor  Hidalgos  honrados , 
5  En  bedelen  ons  vaft  de  lefteftuy ver uy t-, 
Soo  weurdt  den  Beurger  hier  geplundert  tot  de  huy  t, 

4  Noch  fchietter  evewel  wat  over ,  fou'ck  ick  hope , 
Om  een  goey  fchotel  veur  goey  vriendekens  te  koope, 
J  En  dan  noch  e  fócht  bett.  T.  Dat  magh  ivel  Tvefe ,  maer  Bjhurf^ 

6  Ick  ben  van  mé  compás ,  of  't  (iet  er  hier  niet  naer. 
Ja  wel ,  je  meught  men  Man  doen  keume ,  maer  doen  blij  ve , 
Daerfieckje  niet  voor  an,  all  waerjemetjevijve: 

Hyis  t'ienfinnigh ,  waere  Nichjen ,  ent'ienkent. 
M.  On  ken  nis  móckt  onmin ,  feegh  't  ipreeckwoort  hier  ontrent, 
Ghefult  hófi:  anders  fien ;  raejongwayf  goóter  hene, 
Die  kan  wa  klappen ,  en  is  fróy  diïpoft  van  beene. 

T.  Wat  wouw  j'  hem  en  jong  wijf  toe  ftueren  ?  foetjes ,  Moer , 
Speult  mit  dat  kunsje  niet :  Claes  Gerrtfe  iöócktgien  Hoer , 
Ick  ben  hum  Wijfs  genoógh ,  en  jong  genoógh  van  lende 

MS  Nicht  excufeerme,  'k  mayn  ick  fal  me  MaiiTen  fende , Cccc  2  Men 

1    Tmo  ita  ea  quidem  antchac  etant :  Nuncnobiso-  !  li ,  Eft  domi  quod  edimus.  P.P«».  5.1.     Eft,  dus  gtatia, 
mnia  exciderunt.  P.Mcjt.-j.  2.  Et  unde  hsc  tiant ,   Sc  a.üiuc  non  moleña  fuut.  T.^Ai.  1.2. 

2  Genus  hominum  ,  quieflè  primos  Ce  omnium  rerum  |      j  Siquidcni  potes  cflé  pari  te  in  tepido  loco.  Inloeolepidè 
Tolunt,  necfunt.  T. Sun.  1.2.  I  ftraio.  P.  Pan.  3.  -, .    Deum  virtute  ,  uttranseuntem  hofpi- 

3  Ubi  nugjgerulis  tes  foluta  cft  omnibus.  Ibi  ad  portie-  ,  tiocxcipiam,  apu.i  me  ert  comitas.  P.Mil.ï.i. 
mum  cedit  Miles  ses  petit.  P.  sin!.  3.  ¡.    Impranfus  miles  |      f.  Ita  mihi  hic  male  convivii  fetmonifque  pcttïfum  eft. 
altat,  xscenletdati.  Aid.  I  P. tlcji.  1.4. 

4-  Nili  li  prolpeihim  eft  interea  aliquid.    T.  Hmut.  2.  3.  I      7  Atquiego  iftucaliovoifum  dixeram,  Non iftuc quod tu 

Sed  tamea  quomodo  cumque ,  qnanquam  lumus  paupetcu-  '  inllmulas.  P.  •/{■/.  2  4. 
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MenMoórt,  hoenuemdegayt?  men  dienft-moógt :  hoe  gentiel 
Valt  oulie  fproóck  bay  d'ons !  das  fweir  ick  bay  men  ziel } 
'k  Will  noch  eens  nó  da  lant  gae  wand'le  menen  buyck  voll , 
En  leerenfe  correct  F.  Soo,  vultfe  kapp  en  huyck  voll, 
Say  neemt  all  veur  contant,  goeyMoeyer,  wammerfeet, 

JFlusenveritondick'sniet,  noudunckmedatick  't  weet, 
Wat  daiTe  veur  heet ,  Móy,  die  loofe  pray  der  praye } 

-  Se  fal  de  Man,  as  kax  ,  al  fukende  doen  maye*> 
Soo  dammem  niet  en  vindt ,  en  ondertufïèn  hier 

Her  nóyke  nóye  deur  gewelt  va  Wayn  of  Bier : 

3  Moor  ick  Tal  mé  doen ,  't  jan  ,  en  nóyen  oock  me  nóyke 
Op  may  fatlben.  per  Bios ,  +  dit  Hollans  Papegóyke 
Sou  ene  Cavalier  noch  all  befchieet  doen  :  Veil 
Is  veil,  en  vlees  is  vlees  jincór  Hollans,  paysickwel, 
En  Bróbants  fchilt  all  wat ;  me  moet  van  als  eens  pruve, 

M.  5  Was  fitt'en  fantefeert  ?  ghy  moetou  nie  bedruve, 
Men  Uffrau w  Nicht , s  Cofayn  fal  cito  bay  ou  zayn  •, 
7  Kom ,  ondertuilen  ieensen  teughsken  Spoinffe  wain  : 
Ghe  zayt  licht  mu  gegoón  ;  das  fal  ou  waf  ferfróyen. 
*  'k  Heb  ick  ons  hoor  veur  hoot  e  kiexke  loten  bróyen , 
En  dan  ene  Capuyn  met  Oefters  geilofreerr, 
En  dan  ene  Kalckoen  mé  weurile  gelardeert , 

O^emtuaf-Endan  waSneppekens;  tweekoppeltjensPatrayfe, 
ier.are re/tè,  £n  ¿an  wa  yaya  gebeents ,  en ,  om  ou  eens  te  wayfe 
voies,£ï'a  '  Hoe  't  Bróbants  tráete  ment  te  werek  goot , 9  waCardons 
rSf °'  Wa  Celeris  méfout ,  en  oly  >  da  bay  ons 
decet.  Apiid  Was  feer  is  in  eftiem.  JO  en ,  om  ou  te  vermóke 

num  homi-u  Mé  v/af  varietay ts  va  fpayfen  en  va  fmókc , lotliura de-  ti    i 

liges. 

i  Modo  intellcxi  quamrerr:  rr.uHergeflèrit.  T.  Mil.  ;.  1. 1  ritudo  ?   Cijl.  i.  i.     Mitte  jam  iftax:  da  te  hodie  mihi  :Ex- 
Quidquid  iucerti  mihi  in  animo  prius,  aut  ambiguum  íuiti 
nunc  liquet ,  nunc  defecatum  eli  P.  Pftud.  i.  4..  Nimiura 
ftñivam  muHeroperam  prrebuir.  P.  Mit.i.S.  Nunquam  quivi 
e^o  iftuc  ir.telligerc.  Vah,  conlilium  callidum.  Ter.  ̂ Ajadr.  3.4. 
pro  Dii  ïaimortales!  nur.cegoteneo  ,  nunc  Icio  quid  lit  hoc 
n^'cj.  B.Captr$,f.  Etiam  jam  dudum  fuerat  ambiguum 
hoc  mihi,  Nunc  non  eik.  T.  Hcc.  4.  4. 

2   Ei  r.os  racetis  febiicis,  ¡Sc  doclis  dolis  Glaucomam  ob 

porge&ontem   Hodie  modo  hilarem  tthce.Ttr.^ini.¡.^. 
6  fcius  tui  opinione  hieaderit  :  bor.um  animum  habe, 

T.xAmfh.x.  3.  Eiit  hodie  tecum  quod  amas.  PUut.  Car.  1.8. 
llium  nbi  falvum  affuturum  ellè  hie  confido  propediem.  T. 
Huir-  1. 1.  lam  faxo  hic  etit.  —  ut  hunc  hodie  diem  lucu- 

lentum  habeainus.  P.  Ep.  1.  2. 
7  Tu  me  curato  ne  tniam ,  ego  tibi,  quod  amas ,  jam  huc 

adducam.  P.  Cure.  1.2.     Fotate  tecum  coliibitum  eft  mihi. 

oculos  obycieinus,  eurnque  ¡ta  Faciemus,  Kt  quod  viderit,    P.  Mc/!.  1.3. 
non  viderit.  P.  Mil.  2.  r.  8  Nuncvoloobjonaie,  bcneut ,  hoipes,  tevirttiteextu» 

3  Suam  qtiir.;ue  homo  rem  meminit.  P.  Mere.  y.  4. 
4  Adlúmme  equulam  po(ïm  eeohanc,  ildetuilbli.  Pi. 

fragm.  CUtet. 
5  Quid  elf  quod  volutas-  tute  tecum  in  corde.   P.  Mi!.  1.2. 

Mei  domi  accipiam    benigr.è  lepidè  ,    8c  lepidis  victibul P.Mil.yi. 

S  Aliquidfcitamentorumdeforo.  P.  Mim  1 .  5 . 
o  Bene  obfonavi ,  atque  ex  mea  fententia  Boauis  sotepo- 

Meusoculus. — quideiï.ceco,  teojlc.ro  tira  ablionethilx-  ;Bampiajidiumpranforibus.  P.Pesn.  2  2. 
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Heb  ick  met  ieenen  oick  gefonden  om  waf  Viss , 
E  fnéké  Salms  of  twie ,  e  neuske ,  footer  is , 

E  Kerperken ,  om  droigh  innen  fervet  te  winde , 
Wa  Spierings ,  en  wa  Pofts,  en,  foo  met  kan  gevinde, 
Waf  veriTe  Cabeljau ,  wa  Schelvis,  waPlódays, 

Wa  Bot,  wa  Tongeskens ,  diem'  elders  het  Pótrays 
Gedoopt  hé  van  deZee:  en  foo  voirt.  .F.' Is  da  blo  fe  ! 
2  Möy ,  fchayder  noch  niet  uy  t  ?  M,  *  Wameugde  gay  ftoón  rófe. 
*  'k  Weet  ick  wel  wad  ick  fegg.  'k  fíen  't  oón  ou  oogskens  licht , 
Ghe  íitallvaírenpayft,  'tfiethierwadroogskens,  Nicht  > 
Om  ibo  veel  pottekens  van  óvend  te  doen  koke : 
Moor  itelt  dat  uy  t  ou  hoot ,  da  bróyen  en  da  fmoke 

En  hauwe  way  nief  van ,  't  isenevuylen  bras, 
En  mócktons  huyfeilechs  tot  roick  én  fmcer  en  as : 

Soo  vindew'  ons  gerief  in  hondert  bróyeraye : 
Nicht,  das  de  fuetftevont  van  ouw  en  nieuwe  taye: 
Gen  fpreeckt  moor ,  en  ghe  fiet  ou  fchotels  werm  en  nett 

('t  Goot  as  en  Toiveray}  gebrocht  en  op  gefett, 
En  al  met  order,  fróy,  enmetrefpe£t.  T.  Met  fpeck,  moer? 

'k  Mocht  lije  dat  hem  fpeck,  as  koeftront,  in  fen  beek  voer, 
Die  't  eerfte  fpeck  beirong  te  fnippre  tot  en  riem , 
En  naydetquanfuysdeur'tgeveugelt  met  een  priem , 
'k  Magh  toch  gien  fpeck.  F. 5  Dat  ijfer  een  die  goed  is,  ■  '  •  ' 
Mar  y ,  verftondet  Ti-el  ?  M .  '/*  Segg  dat  ter geen  en  bloedis , 
t^isgbay  en  zayt ,  ft 6  jlill ,  en  lot  keur  al  begoón , 
s  Sefitt  en  fitter  eert ,  daftomer  beft  af  oón , 
Bay  Jleurpkes  falde~toain  in  't  hootgeróke.  Lief  ke , 
Of  ou  wat  over  quam ,  hier  bay  itoógetgeriefke, 

Ge  weet  wel.  T.  'k  hebb  gien  noot;  'k  fout  felver  feggen,  aers3 
We  benne  t'ongfen  t  all  wat  mieffer  van  de  naers , 
En  van  die  angdere  gelegentfiey t.   F.  ]o  trouwe 
Asonsvolck,  paysick,  en  as  mieeftendeel  de  vrouwe. 
M.  Wat  hebb  ick  groit  abus !  ken  hebb  ick  niet  een  Ay 

Op  tófel  g'ordonneert ,  nieten  fuete  Paftay , 
Cccc  3:  Niet 

1  Ingemem  cenfidentiam !  numecgitatquid  dicat  ?cum 
(jus  color  pudoris  (rgnum  ufquam  indicat  ■  Ter.  ̂ Ani.  j,  3. 

1  Ecceautem  de  integro.  Ttr.^iiílfh.  1. 1.  Atle  Júpiter 
diique  omncs  perdant  cum  condimecris  tui< ,  cumque  tuis 
:i\is  omnibus  nieidac.  is.  P.Pftud.  3. 1. 

3  Malum  quodifti  dn  deiqncomnes  duinï.  Itarneïcon- 
fiTu  peiturbat  peniffumè.  P.  Mcji.  3. 1. 

4  SinefisloqHÏ  me.  P-  Pf.  3. 1.  Ludone  ego  hane facete  ? 
namquacraétadixi,  omnia  huic  Filfa  dixi !  P.Car.j.s. 

5  Na  ifla  hercle  magno  jam  conatu  magna  nugus  dixcrir. 
T.Htaut-4.  1. 

6  Nam,  ut  aüa  omittam  ,  pitiflando  modo  raihi  quid  vin: 
abfuniplir !  T.Haiitt.  3.  1, 



774  X.    B  o  e  c  K. 
Niet  en  A  mandel-toert ,  en  fulcke  liefflayck  haykens. 
F.  Allweerón?  M. Moórembayt,  door  höire noch paftaykens 
Va  ¡Vlergh,  vaSweferkensenHónekammentoe. 
T. '  Ye  doet  al  te  veul  kofts :  'k  wort  fchier  het  ete  moe 

Eer 't  op  de  tafel  komt.  M.  Is'tniewoór,  maCouiïne, 
't  Is  \va  Signeurioól ,  moor  woór  toe  kan  's  gediene, 
Soo  veulderlay  gerecht?  dan 't  is  hier  de  manier, 
All  en  tracteerde  moor  ene  mens  dray  of  vier. 

T.  Hoe  bril  fel  onfe  Claes  ftaen  kijken  op  all  't  ete ! 
2  'k  Wouw  om  en  ftooter  dat  ick  't  hu  m  kon  late  wete , 
Hoe 't  hier  eftelt  is :  Nicht,  fel 't  noch  langh  lijen  eer 
Men  alderlieftekeumt,  en  keumtyemeit  niet  weer? 

M. J  Allpropelayck,  mélief,  we  kunnen  noch  wel  próten 
En  urken  eer  hay  komt :  't  zayn  all  wa  langer  ftróten 
Asd'ouliensteLeirdam—  «-'kwillfegge,  te  Noordam, 
F.  Wó  magh  den  bottekroes  ftoón  rófe ,  s  feght  Saerdam , 
Ofge  vergalt  den  Bott.  M. 6  Te  Saerdam  will  ick  fegge : 
7  'k  Was  door  wa  beiigh  memmen  fchotels  t'overlegge 
Die  'ck  ou  mé  kaes  en  broit  moech  geve  veur  deflert , 
Veur'tleft,  veur lacker ding.  8  Moor drinckt eens uytou hert, 
Eer  dad  ick  door  af  fpreeck :  de  Way  n  en  fou  nie  fmóken 
Op  futigheit:  en  fou  dippotteken  uyt  roken , 
Eer  da  Cofayn  Nielóos  ons  fluskens  overkomt , 
Soo  mofter anders  oón.  Nicht,  hedde  wel gefomt 
In  oulie  land ,  of  op  e  ibmmeke  gedroncke  ? 
Daggoót  hier  foogaglioórt.  fie  Sr.  Francois  ieens  Ioncke , 
Hay  vvouwou  wel  te  layv  :  en  hay  kans  pertinent. 

Kom,  lack'ren  dief ,  ficneer,  ge  fayges  wel  gewent: 
Dach  geit  ou  memme  Nicht ,  en  een ,  twee ,  dray ,  vier  kuskens. 

Sie,  Nicht,  foodoemehier-,  way  leeren'tvan  de  muskens: 
Nou  doe  befcheet,  Cofayn,  ick  en  benoick  nief  vies  > 

'k  Waghs  van  u  liede  weer ,  en  bieme  gee  verlies. 
Ba 

i    «Ldepol  convivii  fat  eft.  P.Siicb.  j.4..     At  tibi  tanto  !      4    Ah,  non  id  volui  dicere:    perperam  jam  du- 
(iimptui  e(Te,  mihi  moleftum  cft.  P.Mil.  3.  t.     Si  ceitum  ,  dum  ,  hercle,  fabulor.  T.Ctf.z.6. 
eft  tibi ,  Coraniodum   oblbna,  ne  magno  fumptu:   mih 
quidvisfat  eft.  ibiA. 

2  Qhjto  vellem  invitatum  ut  nobifcum  hodièeflfet  am- 
plios, ut  liane  lxtitiam  nee  opinantiobjiccrem.  Tsr.Heaut.i.i. 

5  Perdis  rem  ,  tace.  P.  Mcjl.  1. 1.  , 
5  Vah  !  tandem  redii  vix  veratn  in  viam.  T.  Cnf.z.S. 

7  At  indiligenter  hic  etam.  P.  ¿UI.  1. 1.    /ÏNi.'  cmu'lt 
i^'jtïfisp^sy.  Lamb.  h. 

Dumillum  modohibeam  mecum.  T.  9.1.  8   At  interim   cur  hic  ceflat  cantharus.    P.Siicb.  ¡.  4. 
3  Jam  adent.  C.  Q^uando  iftuc  etitï    Cl. Non  cogitas    Age  circumfer  mullum ;  bibae  da  ufque  plenis  cantharis. 

hinc  longulè  eüè  :  T.  Hcimt.  2.  1.  '  Jam  diii  fadïum.  eft ,  poftquam  bibimus :  nimium  diu  ficci 
!  fttmHS.  P.Perf.j.t. 



Klucht.  ¿y<¡ 

Ba  Too,  da  klapt,  is't  uyt  ?  keer  om  dan  op  de  nógel. 
F.  Wa  quelme  't  HolUnts  T»ayf,  /e  kujlfoo  dicht  as  hbgel !  t^i,»,  h** 
M.  't Salhicr  hêjlhooger goên,  febloojl al,  fiedeKel?  ht?dt- 
De  Spoinfe  Tvayn  begint  te  blincke  deur  er  veil. 

T.  Nou  mocht  ick  wel  iensgaen ,  '  ye  weet  wel ,  't  ken  niet  mifle, 
Die  veuldrinckt  moet.  ci*f.Jó,jójfeghuyt,  die  moet  veulpiflè. 

*  Elck  op  fen  vray  ighay  t ,  » 't  is  Kermis :  4  góde  gay 
Dat  hoexkenom,  me  lief,  höigh  wóter,  goech  getay. 

I.  BEDRYF.     III.  UYTKOMST. 
CM  A   R   I  E.      FRANCISCO. 

CM.  Waflèghde  nou  va  may  ?  ghen  hadt  flus  gieen  couróiï , 
Hedde  nou  beter  moet  ?  F.  Bayloy  daers  avantóii , 
*  Gay  het  den  Duvel  in :  ken  iachs  me  lieve  noot ; 

Hoe  iuetjens  vak  P  in  't  nett !  wel ,  das  ieerft  en  malloot  l 
We  fulienfe ,  per  Dios ,  heel  in  ons  klauwe  krayge , 
CSoo  wel  en  kanfetniet)  en  opper  hem  ontrayge, 

En  mókenf'  achter  ieen  all  die  fróy  noppe  quay t , 
Enplundrefchipengoet.  CM.  6Swaygtj  botmuyl  aige  zayt. 
Doórkomfe;  en  lettoch  ieens ,  om  Goeds  wil ,  opper  beene , 
Hoe  daiïe  knicke. 

I.  BEDRYF     IV.  UYTKOMST. 
CM  A  R  I  E.     T  R  T  N.     FRANC. 

CM.  Nicht, 7  wacht  ou  waf  veur  die  fleene , 

De  vloerisongelaick  ■,  'k  wacht  no  de  Metfelaer, 
Die  fallem  helpe.  T.  Wel ,  Claes Gerrtfe  benje  daer ,  %JótylT' 
1  Kom  j  Keuning ,  gemen foen :  je doetme  wel  verlange >  >»«('• 
Maer  'k  feitje  luftigh  weer  verhaelen  op  y  e  wange. 
Wel  hey ,  't  en  iiTem  niet :  ick  docht  al  by  men  zool, 
Hoe  komt  hy  aen  enpluym,  deufebefucktejool ! 

Of i   Qoofatutifolent.  T. Cure.  2.  3.  \  denter  quicquam,  quam  quse  rnulieres  fjciunt.  T.  Mil.  1.  ¡. 
i  Es,  bibe,  animo  oblequere  mecum  ,  ñeque  oneía  te  hila-        6  Tace,  parce  voci ;  piardaprogrediturfbras.  P.Pcrf.^.s. 

r 

2  EsTbibe,  animo  oblequere  mecum  ,  ñeque  oneía  te  hila- 
litudine.  libera:  funt  ardes.-  P.  Mil.  3. 1. 

3  Dionyfia  hic  funt-    Ter  Hemt.  1 . 1 .     Scilicet  iia  tempus 
fert,  faciundum  eft.  T.  ̂ Ad.  j.  3. 

4  Iergointio,  &  cui  lei  eil ,  ei  iel  hunc  fumamusdiem. 
T.^lis.i. 

f  Malatuesbeftia.  P.llucch.  1.  I.     Ñeque  eques,  neque 
pedes  profefto  quifejuam  tanta  audacia  ,  qui  sguè  facial  confi- 

7  Cave  ne  cadas,  afta.  P.  M°J!.  1.4. 
S  Ita  me  dii  bene  ament,  ut  ego  vix  reprimo  labra,  ob  ¡(tam 

rem  quin  te  deofculet,  voluptas  mea.  P.  Caf.  2.  8.  lalve  ocu- 
liilimehomo.  P.Curc.  1.2.  Mea  vita,  meamedulla,  mea 
feífivitas,  fine  tues  ocultas  deofculer ,  voluptas  mea.  P.  Car. 



¿jó  X.       B  O  E   C   K. 

Of  is  't  fen  Corebloem  ?  F. 1  Ho  J  fis  al  in  de  Blomme , 
't  Go  nó  de  bóinen  toe.  UK.  Hay'n  is  noch  niech  gekomme , 
Moor  'k  hebber  taying  af,  *  we  fullen  em  hóft  fien : 
»  E  glosken  op  't  fucces  van  fen  goey  rays,  T. +  Wel  tien 
Beget ,  dat  is  goe  tijng ,  en  'k  meughfe  nong  wel  lxte, 
'kHebwatruymbaen  emreekt:  enwiljerwatbyprete, 
Enfommemé,  'Monfieur,  kedaer,  men  backeshonck, 
G  Hoe'ck  mier  an  Claefe  denck  hoe  dattick  mier  ontfonck : 
Keraedje,  Nicht  niet  dicht,  datgeljenochen  toogje, 

Opfijngefondigheyt,  kom,  fpannew'iensetbooghje 
All  wattet  lije  magh :  7  lek  weet  niet  hoe'ck  et  hep , 
Men  keel  beklaeghter  van  dit  Brabantfe  gelep , 
We  fitten  oock ,  beget ,  en  pluyfen  of  we  luyfdc : 

't  Lijckt  ofje  gaere  faeght  dat  Trijntje  Nicht  verhuyfde , 
Suckilagh  van  bekertjes douwjefe  voor  de  neus: 

que  adeo  me  Hebjer  ghien  wijer  in  ye  troor  ?  vij  ve  Ie  geux ; 

fl°oTePLiber¡ ,  Dat  geldj'  en  Troy  tje ,  Frans,  ofis'tFrancoys,  of  Fransje  > 
wihngu'^  OfSt.Francifcus?  hier,  watbenje  vooreen  hansje? coiiibimm    p#  s  jcjj  ben  all  wachee  wilt ,  me  lieveke ,  mon  Coeur , eftrrulii.  x   f    f  •  i  •  •    i  i        m    i   •  f Tuut.  uoji.  Ick  meet  >  hoe hieetick oock?  k  meet  ouwe  lerviteur: 

En  willew' eens  van  deêgh ?  weghmettalayfterbaxke,  ... 
Doeme da  dingh  van  hier ,  en  hanget  oón  en  taxke 

Veur  vogeltjes  in 't  Bos.  T.  Dat  hebje  wel ,  Kezijn , 
En  je  ipreecktasen  man :  hoe  kenmeluftigh  zijn 
En  keu  me  wijn  te  kort !  M.  Hadoór ,  s  ken  wils  niet  hoire 

Dame  Nicht  fegge  fou  da'ckick  de  feeft  will  Moiré  -, 
10  Fluytt  op  da  fluy  tjen  ieens  e  heken  op  de  kunft , 

Cofayntje,  'kfchenckouGlasen  Wayn,  uytgoeyergunft. 
T.  En  lietje  ?  't  is  edaen ,  ick  hepper  ien  onthouwe 
Dat  nobel  gaet.  wichey  !  Wilhclmes  van  7S(jJpiuive. 
M.  DasbuytentwayfFel.  T.  Daer,  dat  gaet  voor,  volghmenae, 

Maer 't  fluy  tje  moet  cerftuyt,  niewaerGemanne?  F.Jae. 
T.  En 

Quin  ego 
nuncquia 
lurr.  onufta 

mea  ex  fen- 
temia.quia- 

Sy  brenght reu  volle 
Hup. 

i    HatC qindern  deliramenta loquiiur.  P.  lAmft.  1,1. 
i  lol  isquideui  ¡am  hieadetic.  T-  ̂ id.  3.1. 
3  S  \.  Bene  vos,  bene  nos,  bene  ie,  bene  me,  bene  noftram 

etiam  Steplianium.  P.  Siich.  5.  4. 
4  Bibe  li  bibis.  Sa.  non  moraerit  apud  me.  /£'<<■  Libet 

fc  ¡cdepol  mihi  tecum,  nam  quod  tibi  Uber,  idem  mihilibet. 
P.Mcfi.  1:3. 

<  V»h  .  iiuanto  nunc  fotmofiot  videre  ,  quim  dudum. '  *.  5. 

6  Et  qnanto  diutius  Abeft,  magis  cupiotamo,  Sc  magis 
delidero.   T.  5.  1. 

7  Itaque  venier  gutiurque  refident  eiuriales  ferias. 
T.Capi.  5   1. 

8  ld  enim  quod  ru  vis,  id  aio  atque  id  ncgo.  P'aur.  Mm.  1 .1. 
Oh  ,  ocellus  es  meus  ,  luus  fum  alumnus  ,  melmeum. 
P.  Mo/l.  1.4. 

9Neque¡neperper¡arprobrifalf6in(¡mulatum.r.^<m.;.3, 
10  Age,  efrunde  hoc  citö  in  barathrum.  propeiè  prolue 

cloacam.  P.Cmc.  1.  2. 



Klucht.  ƒ-- 

T.  En  volghme  nae,  nae,  nae,feo  [f  raken  all  de  veugele  : 
Watdenckje,  Nichje,  heit  en  Schellevifsje  vleugele? 

Y gurcke,  'k  weet  daer  fulcken  lietjen  of.  —  rnaer,  hou, 
'k  Moft  wat  min  fingen  als  ick  wat  meer  flu  y  ten  fou . 
O  Fluytje  van  der  jeughd,  jefek  by  mijn  vernachte, 

Gaetin.  Maer  ien  is  ghien :  wie wild'r en paertje wachter 
F. '  De  Duvel  hoól  de  pray,  is  da  begut  gefluy t !  — 

Moor  't  fal  hóft  anders goón,  ick  fie  wel  dattet  ftuyt. 
Ick  wachfe,  Nicht.  T.  Datsuyt:  en  aere.  F.  Siewaf  veurou, 

't  En  is  nie  meugelayck  (houw,  Nichjen,  ick  bekeurou 

Heus  fpel,  me  kint)  't  en  is  nie  meugelayck ;  ten  halve 
Sal  't  hópre.  wacht  ou  wat ;  2  dees  vol  Ie  koey  moet  kalve.  ~- 
Door  leet  den  bras.  doórleetdeBeeftin'tKinder-bet,  si  M 

Wiewilgevóyerzayn?  ^/.Hoeift,  floir,hoeift,  ílet?  "w,  % 
Hoe  ift,  Nicht  Kótelayn  í  was  zayde  doit  ?  of  befde  ? 

3  Is  da  nie  meer  genuchsdan  yemantoit  belaefde  ? 

F.  Vi&ori,  Móy  -,  +  de  Stadt  is  in,  't  Cafteel  is  ons, 
Se  flopt  foo  vait,  als  looghfe  midden  in  den  dons. 

M.  Tía,  nou  on  't  plundere  >  de  poirte  zayn  gefpronge, 
De  finternellen  doit.  s  ick  berft  fchier  uy  t  men  longe 
Valacche.  F.  Still,feruert.  A/.Waflbuwferure.  F.  Sift  ! 

Ick  hoir  wat  as  en  iluys.  Ai.  da  denck  ick  wel  -,  fe  pift. 
F.  Moor  hoir,  fe  fpreeckt.  T.  Kelaes,  kelá,  kelá,  kelaesje. 
Af. Se  droomt  van  heureKloós.r.Noch — noch — noch  ien  gelaesje. 

F.Wa.  ploógh !  Ai.  't  En  is  gee  noyt,  daiïal  traxovergoón, 
De  kïaers  die  flickert  foo  wat  in  de  payp,  de  Moón 
Goot  innen  fwerte  wolek,  en  fal  nie  licht  weer  fchayne 
Veur  daddet  mergen  is.  F.  O  Spóinfe  wayn  der  vvayne, 

Wa  komd'  ons  wel  te  pas !  wa  waft  e  nobel  man, 
Die  ou  ieerft  uy  t  de  druy  f  in  't  vat,  en  in  de  kan, 
En  in  fe  kxltjegoót !  waiïayde  fuet  en  krachtigh ! 

Waflayd'  e  nobel  nat !  Ai.  Sie  door,  fe  flopt  wórachtigh, 
Ofs'  in  de  roife  laegh.  F.  Soedoefletoch:  moor,  Móy, 
In  wadden  roife !  foey !  Ai.  Da'n  floón  ick  niet  ieens  góy, Dddd  Das 

'    i  Hocvide.utlngurgitat  impura  in  lë  merum  avariter  £ju-        $•  JaitineeramneiehoclicctraüiigauJium:  Tir.  Eun.  3.  •-. 
c\busp!enis.  P.Curc.  1.1.  Nunquaniecallorullo  die  rilï  adarque ,  Nequehocquodreli 

i  Ecce  autem,  bibit  accus;  pluct  Credo,  hercle,  hodie. 
.  Cure.  |  .  2. 

3  Quibus  mine  in  terra  raelius  aft  ï  T  Pan.  5.4.. 
j,  Sakitc  noltriatque  urbe  capia  per  d«lum.  P.  £-»«b.  4..  j. 

quum  eft  [>lus  rifurum  oplnor.  P.  Cttf.  r.  1 .  Nunquam  a-de- 
pol  hominem  queraquam  ludlficarisr  Magis  facete -vidi ,  Sf 
maeis  miris  modis.  T,  HU-  z  ; . 
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X.      B    O    E    C    K. 

Dasgoet te kuyiTe :  kom, kom lot  ons 't fpel  beginne : 
Ieerft  defe  fulvren  riem  :  doórfbu'ck  ick  lang  veur  ipinne 
Eer  ickem  over  wonn,  —  nouvv  defe  gouwe  knopp : 
Wa  droes,  het  ding  is  fwoór !  —  nou  w  de  muts  van  de  kopp : 

't  Is  al  fay n  laywayke :  da  weet  ick  wat  te  leere, 
Da  may  wel  vuege  fal :  'k  fal  ick  't  accommodere, 
Al  woórt  veur  en  Princers :  nouw  't  layfken  uy t :  houw  vail : 
Hoe  ftóde  foo  ?  treek  ftay  f.  —  't  Sloóp-lay fke  van  damail  ? 
Neen  't  is  moor  filofel.  J  al  goech  genoech  veur  dach  geit  j 
As  ick  't  niew  móke  fouw,  het  kofte  mennigh  dach-gelt. 
F.  l  Sie  wadden  Beurftjens,  Móy,  waddenen  boefem,  fie,' 
Me  fouf'  op  ete.  M.  Sot,  wa  maynde  dat  de  die 

Wa  meer  zayn  as  de  mayn  ?  't  Is  all  veil  as  en  ander. 
F. 3  Moórfie,  fe  ftoón  foo  ftay  f,  foo  fróykens  van  malkander. 
M. 4  Nouw  go  foirt,  leurefoós,  wen  hebbegeenen  tayt. 
Om  foo  te  futfele.  hier,  Hannen  as  ghe  zay  t, 

Licht  defe  plagg  wat  op,  'k  en  kan  de  knoip  niet  vin  de 
Van  heure  veurfchoit  —  ftill,  ick  moetem  wat  ontwinde, 

Het  is  hier  wa  verwert.  —  door  is  't  los :  nouw  den  rock) 
Den  roeklos,  woór 's  deipleet? —  Ba 't  is  en  ronde  kloek: 
Francifco,  woórs  de  fpleet  ?  F.  Da  meughde  gaylie  wete, 
Verftoón  ick  may  da  ftuck,  of  ben  ick  ick  gefplete? 
M.  Hier  iflcj  recht  veur  in  :  wie  fou  dat  róye  ?  wel, 
Dib  Boere  kleet  is  ee  mirókeleus  geftell. 
Moor,  Frans,  das  een  en  rock,  das  löke,  das  zayn  koirde ! 
En  wadde  voeyer  ?  fie  waddenen  boy !  ken  hoirde 
Van  all  men  \xve  noit  van  fulcken  properhait. 

Nou  't  zieltje,  bay  men  ziel.  woór  is  dat  ope  ?  bayt : 
Woór  is  diilcheurke  •,  veur,  of  achter,  of  ter  zaye  ? 
All  mé  veur,  das  en  klucht !  hoe  wetenfet  te  fnaye, 
Die  botte  Hollanders!  F.  Stoón  d'ouliedoórniemé? 
M.  Ou  luft  te  koute.  treek.  F.  Wacht  daddick  niet  en  tré 

In  dcfen  hutspot  hier.  M.  Kom,lótf'  ons  waf  verfchuy  ve. 
F.  Wa  ploógh,  hoe  ftincket  hier  na  vers  geperfte  druy  ve ! 

M.Hoe 

i    Bene    res   noílra  collocata    eft   iftoc    meicimonio. 

Ft  Mc/l.  3-  3- 
i  Adcpol  papillam  belliilam.  P.  Caf.^.  4.     Qnxhabitu- 

do  elt  corpjtis !  Ttr.  iun.  1.  z. 

1    Eja,  corpus  quojuiraodi!   vel  papilla;  quojuf- 
modi !  P.  "¿¿¡d.  1.  4.. 

4.  Mi  homo  ,  obleero  ,  alias  res  geiis ,  ego  tibi  mess 
res  mando.  P.  Cifid.  4.  2.  Quin  tu  iftas  luitiis  tricas  I 
P.  Mcjt.  5.1. 



Klucht.  ^p 

M.  Hoevicskens  zaydeFrans!  doórishetzieltjenuyr, 
En,  par  mafoy,  dat  is  bekans  den  beften  buyt. 
Sie  wad  en  derrei  goet;  door  en  gebreckt  moor  bray noot, 
Ses  of  acht  in  de  lchoit.  as  diffolck  in  de  way  goot 
Ift  dan  fus  opgefchickt  ?  treet  das  foo  deur  den  dauw  ? 

Lot  fien,  is  't  langh  genoegh  ?  — jöt,  moor  't  is  wat  te  nauw. 
Ick  ben  wa  corpelent  bay  heur.  wa  magh  ick  fegge  ? 

't  Is  ruy  m  genoegh  gefronft,  me  fait  wat  uyt  doen  legge. 
Nouwkoufebandelos.  F.  Dasmay  werek.  /l/.Juft,  Monfeur, 
Ghe  wilt  wa  fnuffele.  door,  göter  dan  mé  deur, 

Ickfchencksou.  F. l  Is  datalldachgeme  maynttegeve 
Veur  men  getrouwighait  ?  l  ken  kom  hier  nieche  dreve 
Op  ene  frroywis,  Möy,  'k  heboock  e  woort  in  't  vat, 
As  recht  fal  recht  zay  n,  wel,  was  feggen  is  me  dat  ? 

M. i  Alpropelayck,  +  'ken  wil  memmenevrint  niet kayve. 
Treckt  bay  haer  kouflens  uyt,  ick  falf'  u  loten  blay  ve, 
Ick  ben  ick  welgekouft,  en  rayckelayck  verfien 
Va  fulcken  koomenfehapp.  F.  Das  woór :  moor  lot  eens  fien 
Door  zayde  broóf  geboirtdeur  eenen  jongen  bófe, 

Dat  ifler  ieen,  das  twiee,  en  't  zayn  goey  faye  hófe. 
Ha,  ha !  M.  Ghe  lieget,  Frans.  F.  Ick  lieg  het  ?  't  is  feer  wel, 
Ick  falf'  op  ó  ventuer  go  trecken  over  't  veil 
Van  bay  men  beentjens :  't  jan,  hoe  fal  ick  ick  bragere ! 
Nou  magh  ick  ommers  bay  de  groóte  comparere. 
Men  liajrfen  zayn  foo  out  en  foo  dickwils  verlapt, 
Dat  icks  me  felver  fchoom.  CM.  Wa  ftóde  gay  en  klapt, 
Hoe  kan  en  Vrouwe  kous  on  e  mans  bieen  gepafte  ? 

F.  Jo,  jo,  'k  weet  ick  da  wel ;  me  fal'er  e  ftuck  on  laffe, 
Va  Plets  of  Ermezay n :  de  Broecke  zayn  nouw  lang, 
Me  fal  de  Vrouwlickhay t  nie  fien  on  mene  gang. 

'k  Ben  ommers  wel  gepóyt,  en  feurgde  gay  foo  verr  niet } 
Lot  may  men  goefte  vray .  CM.  Moor  fiede  ghay  die  Sterr  niet  ? 
Flus  ftondf '  ons  over 't  hoot,  nou  ftófle  nues :  't  weurt  loót  j 
Me  dunckt  Hanneken  euy  t  is  foo  lang  op  de  ftroót, 

Dddd  2  Datte 

i  Heus   ecquainiítacparsineftpredamihüP  Mín.i.i.  I       3  Nimis  iracundè  herde.  P.  Men.  lbid.  quitibi  Iubetraihi 
Ptomctenii opiumè  hoccine  preiii  redditur !  P.^Afn.  I.  z.  malcloqui  ;  T.  Eptd.  3.1. 

2  Ratanc  me  lic  hominem  efli  omnium  minimi  pietii?  j      4   roúíis  quara  te  ¡nimicum  habeam,  faciam  utjuflèris 
P.  UU.  z.  c.    Ta  me  bene  raetentem  libi  habss  defpkatui.    Ter.  £mi.  1.  2. 
e.ilm.4.  j. 
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Datte  nacht  flay  te  goot.  «  we  moete  ftoót  go  móke' 
Hoe  dawe  dees  figuer  met  ieere  quay  t  geroke. 
F. z  Das  toch  woór  evewel,  of !  die  fiel,  heure  Mann> 
Heur  fpoorden  op  de  Iochtj  as  wel  gebeure  kan, 

Waflbuwe  móke  >  't  zayn  befuckte  ftercke  fchelme, 
Da  Wóterlands  gefpuys,  fe  Touwen  ieen  verdwelme 
Medden  foufflet  of  twee ;  heur  veuyfte  zayn  te  hert; 

+  Men  luft  nie  van  die  koft,  'k  en  fueck  geen  hópermert. 
M.  Wel,  hedde  geen  rapier,  en  zayde  niet  e  Krayfman  ? 

F.  't  En  fé  niet,  e  rapier:  al  winnet  all  de  prays  van 
Meed  all'  de  wópene :  die  dieve  zayn  te  fnoo ; 
Se  trecken  ou  e  mes  twee  fpanne  lang,  of  foo, 

En  vallen  deur  'r  geweer,  en  fnayen  een  te  fchande. 
M.  Jó  wel,  ken  weetnief  vrint,  me  duncktme  heet  oick  hande. 

'  En  daddet  may  veur  quam,  va  wie  't  oick  woór,  ick  fwcert, 
'kSou:  — ick  en  ben  ick  toch  van  e  mes  nief  vervaart, 

Da  weette  wel.  F.  'Tjan,  Móy,  't  mes  mochter  oick  nó  wefe. 
6  Moor  dis  al  weer  gekout  as  woórder  niet  te  vreefe* 

As  fóte  way  bay  't  vyer,  en  góve  vray  ers  euyt 
En  vrayfters  mette  Tang,  en  ick  vrees  datte  Guyt, 
Die  nou  fe  Wayf  al  mift,  indien  hy  niet  heel  fat  is, 

Heur  gangen  nö  vórft,  en  met  alle  man  op  't  pat  is, 
Om  f'  uy t  te  vinden .  M.  Toch :  en  me  waffrógens  Frans, 
All  woude  va  Parays  nó.Roome,  door  is  kans. 

7  Moor  zay  de  ghay  geruft:  8  'ken  heb  ick  fulcke  puntje 
Van doóg niet  onder leet, .'ken  hebicksinmay  muntje Wel 

S  líiuceftfapere ,  non  quod  ante  pedes  modb  eft ,  videre, 
fed  etiam  illa  qua;  futura  funt  Profpicere.  Ter,  *Andr.  3.4. 
Ne  capea  pr.tda  capti  prïdoncs  mant-  P.  Pfcud.  4.  j.  At  enim 
nihil  eft,  nüi,  dum  ca'.et ,  hoc  agitur.  P.  Pan.  4.  2.  lgitur  id 
quod  agitur  hicpijmum  pravorti  decer.  T.  Mil.  3.1.  Nevé 
permanet  palam  hare  noftia  fallada.  Nam  doli  non  doli 
funt,  iiilï  aílu  colas,  (èd  malum  maximum,  li  id  palam 
provenir.  P.  Citpt.  2.  1.  Vifo  opus  eft,  cauto  eft  opus,  ut 
hoc  fubriè  line atbiuis,  Accurate  hoc  agas,  do£lè  &  dili- 

genter.  ¡bid. 
2  Videre  veïum  atque  ita  uti  res  eft  dicere.  T.  Heaut.  3 . 1 . 

Atque  adepol ,  quanquam  nequam  homo  es ,  reöè  monei. 
P.  PfCHJ.  4.  4/ 

3  Utim  hxc  memo  ,  metuo  ne  ille  huc  haipax  adveniat. 
P.  Pfeud. +.  3.  Mihiquoque  iedepol  jamdudum  ille  corper- 
ftigcfacit  P  Pfeud.  4.  7. 

4    Quidmihj  opus  eft  —  cum  iisgererebe'Lum  ?  cum 
nihil ,  quamobrem f.iciam ,  mciuillc  aibiner  ?  Minimè !  no- 

1  lo  turbas.  P.Stich.x.i.    Nequeegoinlánio  ,  ñeque  egopn- 
gnas,  ñeque  lites  cupio.  Pla:<t.  Men.  $.  f. 

5  Virum  me  natam  vellem -.  Egooftenderem.  T.  Pb.  j.3. 
Quinunc  fidetur  mihi,  Utego  unguibus  fhcilè  illi  in  oculos 
involem  venéfico.  T.  Ean.  4. 3.  Van  ,  quibus  illum  laceri- 
rem  modis  !  T.  xsid.  3.  2. 

6  Sed  verba  hic  facio  ,  quafi  negotii  nihil  fit.  P.  ̂ 4ul.  1. 7, 
—  In  hujuirnodi  negotio  Diem  tereré,  lêgnities  mera  eft. 
quamvisfetmonespofiunrlongi  texier.  P.Trin.ij.  3. 

7  Potin'  ut  animo  fis  tranquillo  t  CH.quid  fianimusflu- 
ftuat?  Eu.  Egoiftumin  tranquillo  &  tuto  llftam  tibi,  neti- 
me.  P.  Mere.  y.  2. 

8  Jam  inftruita  funt  mihi  in  corde  confilia  omnia. 
T.  Pb,  2.  1.  In  peílore  condita  fent,  meditati  funt  doli  dofte. 
P.  Pfeud.  4.  1 .  Itaque  ego  paravi  hic  intus  magnas  machi- 

nas. P.Mil.z.  1.      Dia  cogitavi :  Argumentaque  in  peftus 
multa  inftitui  Ego:  atque  in  meo  coide   eamrem  voluta- 
vi ,  Si  diu  diiputavi.  P.  Mofl.  1.  z. 
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5S  r 

Wel  draymoólovermunten  om  en  rom  gewent. 
I  'kSal  ick  'c  ons  ktere,  man :  en  vrieeft  nie  veur  de  Vent. 

F.  *  'k  En  vriees  noot :  moor  ick  may  't  perayckel,  as  't  gezay  n  kan. 
M.  Jó  ghe  wilt  fegge,  Moft  en  vindm'  in  geen  azayn-kan. 
3  En  gh'  hout  veel  vannen  heuyt  die  hieel  en  onverlet 

Geruftekens  en  wel  gó  leggen  in  heur  bet,  ("lefte. 
♦  Engh'hetgelayck.  F. s  Nouwvoirt;  fpreeckt  toch  eens  euytte 
« Hoe  fuldet  móke,  Móy  ?  M.  »  'k  Heb  ick  den  alderbefte 
En  de  fubtielfte  vont  die  ooteuyt  vrouwen  hoot 

Te  veurfchayn  is  gebracht.  F. 8  Ghe  helptme  euy  t  men  doot  j 
9  Ke  me  lief  Moeyerke,  I0  wat  ift  veuren  inventie, 
Het  is  e  wonder  dingh  van  en  quóy  confcientie  >        % 

II  Meduncktwoórickmekecr,  'kiiemay  dien  Bedelier, 
Dien  Bogger,  dye  Fiel,  dye  Schipper  achter  híer, 

Medde  mes  as  e  vliem.  M. 12  'k  Sal  icktem  wel  ontlegge. 
F. ,3  Ke  fegt  dan.  iW.I4Bloyen  euyl, ls  'ken  wils  ou  noch  nies  fegge, 
Ghe  fullet  fíen,  kom  hier,  lot  ons  dit  doy  e  lay  f 

Go  flappen  uytte  vloer,  I5om  offer  mann  of  wayf 
Quam  kloppen  aen  men  deur,  dat  hier  veul  's  nachts  te  doen  is. 
F.  Van  dufent  tegen  een  dat  didding  heure  fchoen  isj 

Befie,  wad  e  fatfoen  !  M.  Neen,  't  zayn  heur  toffele  -, 
Door  fieurpen  fe  foo  mé,  dach  goe  foo  fchoffele, 

As  quómenf '  euy  ten  bet.  't  Paft  wel  bay  faye  koufTe, 
Nie  woór  ?  hoe  fchickt  daf  volck  de  fchotels  nö  de  foufle  .' 
Kom  oón,  hef  op :  ick  hier,  neemp  ghay fe  bay  her  hoot. 
.F.Watramp,hoe weegt  dieTreuy !  /W.Nie  woór?  all woorfe  doot, 

Dddd  3  Sen 

i  Egoefficiam  quïfaila  hicturbavimus,  Profeclb,  ut  li- 
queant  omnia  Je  tranquilla  lint,  neque  quicquam  nobis  pa- 
riant  ex  felè  incomtnodi.  P.MtJl.z.  j.  Perfecrum  ego  dabo 
hocnegotiuro.  P.fjJ.t!.  Ego  boe  errcdum  lepide  ubi  tra- 
dam  :  tace.  T.  Cure.  ̂ ili.  3.    Ego  expediam,  line.  T.  Pb.i.s . 

2  To.  Nihil  periculi  videtur.  Do.  Scioiftuc,  led  metuo  mi- 
ni. P.  Perf.  4..  3. 

3  Tu  quod  cavere  poffis  ftultum  admitteie  eft.  T.  Eim.4..  6. 
4  Utrum  tu  cum  malo  libentius  qtiiefcis  ,  an  fie  line  malo, 

fi  copia  eft  r  P.  Rup.  3 .  j . 
f  Sed,  quilo,  ambages,  muiier,  mitte,  atque  hoc  age :  Elo- 

quere.  P.  O/i.  4.  2.  Obleero  te,  quamprimum  hoc  me  li- 
bera metu.  Ter.  ̂ ind.  2. z. 

6  Quam  tu  rem  actura,  obleero,  es  5  T.  Sun.  y. z. 
7  Feftivum  facinusvenit  mibi  in  mentem  modo.P.Pa-n.5.2. 

Cotrfilium ,  quod  ccpi,  rectum  eiTe  &  tatum  fcio.T.Heaut.z.z. 
8  Voluptatem  magnam  nuncias.  T.  Hiaut.  1.  2. 

9  Eloquere.ut  quod  ego  nefcio,id  tecum  íciam.P.ry5»it'.  r .  1 . 
Fac  participes  nos  tui  lapieciii.  Ti.  Epid.  z.  2. 

ro  Age,  age,  cedo  iíloc  tuum  confilium ,  quid  id  eft. 
Ter.Heaut.í.z-  Obleero  re,  loquere  nunc  ,  ubi  íit.  quid  ta- 

ces ?  dic.  enecas  me  miferuin  rúa  retieentia.  P.  Aïfn.  5.2. 
EUperiamus  aüquid  calidi  conducibilis  conlilii.  T.  Ep\d.  2. 1. 

1 1  Nam  mihi  horror  meuibra  miferopetcipit.P...íí«p*.  j.r. 
Namillequidemaut  jam  hic aderit ,  credo ,  hétele,  autjam 
adeft    P.  E¡,ii.  z,  z. 

11  Jam  fie  fino,  Iratusfit:  ego  ne  quid  noceat  caveto. r.tf.T.f. 

1 3  Qjjin  tu  eloquere.  P.  Epid.  z.  z.  V.  Ac  impeni  me 
quod  commenta  es. 

14  Abfurdè  facis ,  qui  angas  re  animi.  P.  £¡¡H  3.  1. 
1$  TA.Tace,  dum  in  regionen)  aftutiatum  mearum  rein- 

>iuco,  ut  fcias  Juxtamecum  mea  confilia.  Pi<:»r.  Mtt.z.z. 
Elo  enim  Jiearn  tum  ,  quando  uíus  poliet :  intetea  tace. 
V.  Mil.  3.1.  Poft  iftuc  veniam.  T.  Hcmii.  2.2.  Temporj 
ego  raso  feies ,  nolo  bis  iterare.  P.  Pfcud.  1.  3. 

16  Ne  qua  ob  enm  Cu!pic:onem  difncu',taseveniat.P.E/>.2.z. Ín  idiculam  ifláffi  leo.iírn  cor.c!uai  velo.  P.  Epii.  3   3. 
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Sen  mocht  nie  fwoórder  zayn.  F.  En  foufet  wel  niet  wefe  ? 

M.  Ghe  zay  geck.  F.  Sonder  geck  •,  loót  fien,  hoe  ftoóter  wefe  ? 
Niee,  niee,  fen  heegh  gien  noit :  fie  door,  fe  bloóft,  de  pray, 
I  Als  foótfe  voor  en  kom  met  hieeten  Rayftenbray. 
Jo,  jo,  ie  ronckter  bay ;  fe  fal  ilrax  wel  wa  mieer  doen,  (doen ; 

Meduncktick  rieck'tall.  M  Suet,  men  moetenf'  oick  gien  fleer 
S'  heet  ons  gie  lieet  gedoón,  goey  floir . 

I.  BEDRYF.     V.  UYTKOMST. 
CAÍ  AR  IE.     FRANC.     PASCHIER. 

M.  Wel,  dat  is  door, 

Den  doyen  is  te  Kerckgebrocht  al  fonder  boor. 
Se  leet  dóór  wel  en  werm  befchutt  van  alle  winde ; 

De  Schipper,  paysick,  ick,  en  falf'  altoos  nie  finde. 
F. z  Ken  weets  niet,  vindt  hay  't  heuy  s,  hay  treed  wel  lichtelayck 
In  da  klay  kómerken  en  valt  door  over  't  layck. 
c3f.Tut,tut.  F.  Door  weurdt  geklopt.  J  wa  dufent  ilapermente, 
Wakomd ons  over  !  cJïOStill. — 5  was  dóór  te  redj emente? 
Wie  klopt  door5?.  Vrint.  Ai.Wi  frintiP.Goe  frint,doet  ope  moor. 
Doet  ope,  s  'k  wouw  die  Pray  van  ee  gefplete  woór !  (niet  ? 
F.  Is'tHollandts?  M.  ?Defe  fott,  en  kund  ou  Moeyers  fproóck 
P.  Doet  op,  Uffrouw.  M.  Señor,  en  iloirm'  immene  voóck  niet, 
't  En  fau  van  doógh  nie  zayn,  om  rede :  d'ander  weeck, 
Dan  fulde  wil  kom  zayn;  ghe  weet  wel. —  F.  s  Das  en  ftreeck, 
O  ghay  deurtrapte  va:gh !  wie  was  't  ?  M. 9  Hay  goot  al  hene. 
F.  Wie  waft  ?  Ai.  Pafchier.  F.  Pafchier !  IO  hay  magh  Cqïï  blauwe fchene 

Go  fmaeren  met  wafíálf  va  patientie.  —  Móy, 
II  Ick  beefden,  ick  bekent,  1Z  moor  nou  ben  ick  weer  fróy, M.  Wel, 

i  Soibet  dormiens.  Mud  ftertit  volui  dicete.  Sedquafil      7  Interdum  ¡nepte  ftultas  es.  P.  Aio/?,  z.  1. 
confmiile  eft,  quod  ftertat,  quati  lorbeas.  P.Mtl.  3.  2.  I       8   Nimis  doftum  dolum :  P.Mü.ï.z. 

1  Metuo.  Pa.  Quid  mctuis ;  S.  Ne  hcrclehodiè   Ma:;u-  |      9  Ule  eft  amotus.  P.  Bacch.  4.  8.     Amoví  a  tbribus  maxu- 
mum  in  malum  cruciatum  intlhamus.  1'l.tut.  Mu¡  z.  z.  ,  mam  moleltiam.  T.  -Amyh.  1 .  2. 

3  Nullus  lum.  P.  Mo/l.  2.  1.     Nunc^ol  egopeiii  planè  in 

perpetuum  modum.  P.  Itid.  5.  1. 
4  Taceas:    ego  qui  iftarc  led  e  in  ,  mediiabot  tibi.  Tlaut. 

Mc/l.  z.  1. 

5  Quis  illic  eft ,  qui  tam  ptotervè  noflras  ides  arietat  >. 

I  o  Non  modo  ne  inttoeat,  verum  etiam  ut  fugiat  longè  ab 
asdibus.  P.  Mo/l.  2.  1. 

II  Continuo  meumcor  cipit  faceré  artem  ludicram,  At- 
quein  pectus  emicate.  P.  ~4«<.  +.  3-  Mihi  coi  letunium  eft 

oppugnando  pectore.  P.  Pfeui.  4.  4. 
P.Tnic.  1.  2.  quidiftuceft,  qua?nain  ifi.Tceft  pullatio  ?  qux  |  12  Nuncdemum  mihianimus  in  tuto  eft  loco.  poftquam 
teníala  cruxagitat  !  ad  iftum  qui  modum  Alieno  vues  tuas  ifte  hinc  abiit.  P.Pfeud.  4.  ¡.  Remigiat  animus  nunc  de- 
inientesoftio.  PUnt.  Btttb.  T.  2.  |  mum  mihi.  P.Ep.+.i.     Hem,  iftoc  veibo  animut  mihite- 

6  AJepol  e¿o  ulam  jiücdiaui  diiuptam  velim.  P.  Caf.  1.  ¡.    diit,  &  cuta  ex  coide  execflit, 



Klucht.  5-83 
M.  Wel,  wel,  '  paft  op  de  deur,  ick  vall  ick  oón  men  cure, 
1  En will  menen  Apteeck  icens  luftigh  om  gó rure, 

En  brengender  ou  van  de  befte  drogen  euy  t 

Veuronsgebreckj  datis'tgebergh  vandefen  beuyc. F.  Goot  heen,  en  fpoeidou  wat :  want,  weete  wel  ?  om  reden  : 
'kHebbwel  e  Krayfmans  hert  noóróvenant  men  leden, 
Moor  't  fal  wat  ieenigh  zayn. 

I.  BE  DRY  F     VI.  UYT  KOMST. 

FRANC. 

F.  3  'k  Souw  hierftó  fchildre,  jó ! 
En  dan,  wie  klopt  door,  veur,  wie  klopt  door,  achter  nó> 

4  Ick  fouw  ick  ick  oón  't  fpits  ftó  proncken 5  en  ftó  wachte 
De  Schipper  en  fe  mes !  6  nieen,  Hoere  poirt,  goeyn  nacht  en 

Goey  n  óvont : 7  'k  heb  wafeur,  dat  beter  klincke  fal. 
1  Nou  payfde  gay,  goey  Hens,  da'ck  ieens  gón  drincke  fal : 
Niee,  'k  heb  foo  wel  gepoyt  mettat  diefs  Hollands  Treuy  ke, 
Dammeniemieerenluft:  men  heet  toch  gieentwiee  beuycke, 
'Hout  ouwe  mont;  ick  will  gó  fien  hoe  daiïeleet, 

En  offe  ilópt,  en  off'  oick  noch  gevulen  heet. 

I.  BEDRYF.     VIL  UYTKOMST. 

CM   A    R    I  E. 

CM.  'k  En  bay  nie  lang,  Francois,  om  't  ou  nie  bang  te  móke  : 
10  Sie  door  ieens.  — ' '  woors  de  Vent  ?  heeti  niet  dorve  wóke  ? 

1  *  De  Schipper  lagh  den  euy  1  te  grau welayck  in  't  hoit  > 
H  Had  icket  niegedoón,  hay  woór  al  hallef  doit. 

1  Moor 

1  Fecifli  jam  officium  tu  tuum  :  me  meum  nunc  faceré 

oportet.  Per  hanc  curam  quieto  tibi  lictteüe.  Plaut.  Ep.  3 .  2 . 

i  Quicquid  ego  male  feci,  auxilia  mihi  &  fuppeiiac  funt  do- 
mi.  P-  Ep.  5.  i- 

3  lilcec  hinc  abiit :  folus  nunc  es :  quo  inlocoh.TC  res  fit, 

vides.  P.  Ep.  i.  1.  ¡f-dicit,  De  vir  quifquam  ad  eamadeat,  & 

milii,  neabfccdam,  imperat.  Ter.  Eur.  3.  j-. 
4  Ego  fumina  vi  ciefenJam  liane  atque  illam  mortual)1  : 

Ttr.^indr.  3.  ?. 

5  Kicegovirum  imerea  opperibor.  T.  Ht*ut.+,i. 
6  Alihi  ceüo/cum  fto.  t.Ep.  3.1. 

7  Jam  fenatum  convocabo  in  corde  confiliarium. —  Vi- 
de quid  agas,  ira  res  fubito  ha:c  objeöa  efttibi  Non  enim 

nunciibi  dormitandum,  neque  cunliandi copia  eft.  P.Ep. ¡,z. 

8  Sulpiciotft  mihi  nunc  vosfulpicaiierme.  P.  I'frtid.  1.5. 
5>  Neque  dixeritis  huic,  obleero  veflram  fidem.  P.  M//.3 .  i. 
jo  Diclumfafluro  reddidi.   T.  Hmm.  4.4. 

11  Ubi  ille cft  faciilegus  ?  T.^id  2.4. 

12  Ut  il'.etrepidabat,  urfeftinabat  miler !   P.CaCi.y. 
13  Huic  ipfi  opus  patrono  eít,  quem  dcfeulorcni  paro. T-  Sun»  4. 6. 



584-  X.      B    O    E    C    K. 

1  Moor  evewel,  lót  fien,  woór  is  den  Hons-klinck  hene  ? 

Van  dufend  is  hi  deur.  — 2  Amay  ick  vuel  men  beene 
Staen  trillen  as  en  riet.  3  was  ibu'ck  ick  dan  beftoón  ? 

'k  Heb  em  te  lieer  van  noy.  —  Hay'n  is  nie  deur  gegoón, 
*  'k  Danck  ick  de  Moeycr  Gods,  de  deur  is  op  het  nacht-ilot. 

I.  BEDRYF     VUL  UYTKOMST. 
LM  A  R  I  E.      FRANCISCO. 

M- !  Door  is  de  Schay  tebroeck.  s  wat  hedd  in  ou  gedacht,  Sot  ? 
7  Woórloipte  ?kacken  ?  hé !  van  bangighayt !  F.  Nieen  trouwe, 
8  'k  Ben  gieenen  bloyerick ,  al  wildemer  veur  houwe  : 
'k  Was  onfen  doyengoón  befuken  in  de  kift, 
Euytcurieufitayt.  ghe  weet  wel.  M.  Datick't  wift, 
9  Francifco  !  fegh  ront  euy t,  wat  hedde  door  bedreve  ? 

Kom  hier,  bekennet  ftrax.  I0  ick  falick't  ou  vergeve, 
Soo  ghe  recht  biechte  wilt.  l  *  wat  hedde  door  gedoón  ? 
F.  Ick  hebfe  wach  gedeckt ;  wa  fchelmftuck  is  dóór  oón  ? 
Se  lagh  foi  kouwelayck,  ten  is  niet  te  verdróghe, 
Veur  fulcken  tieeren  layf.  en  offe  kint  mocht  droge  ? 

.¿¿.Wiefouwdevóyerzayn?  ghay?  paysick.  /'."•Segickdat? 
S'heetommerseneMann:  IJ  gheleghmefooen  vatt 
In  all'  me  woordekens :  men  moet  foo  veul  nie  vróge. 
M.  Is  't  niet  e  wonder  dingh?  das  fien  ick  alle  doge 
En  mef  verwonderingh,  watte  Natuer  al  kan : 
En  nóckte  Vrouw  !  belöy,  ge  fouter  eneMann 

Deur  't  vyer  om  dray  ve :  dan  de  Vrouwe  zayn  oick  menskens, 
I+ Way  hangen  oick  al  oón  ons  luftjens  en  ons  wenskens, 
En  elck  hoóckt  mieitendeel  nó  dat  hi  niet  en  heet  : 
De  Werld  fou  anders  oick  nie  duren,  daddick  weet. 

F.tJÖ 

1   Sed  ubülliceft !  T.  Vfcuil.  4.  i.  1      S  Prorfus  a  me  opinionem  hanc  tuain  eiTcegoamotamvo- 

lerii,  hocquidfít  vereor.  T.  £kh.  4.  3.     Membia  metu  '  lo  Ter.  ̂ indr.  3.  2.     Apageiïs.egon'fbrmitlololüs!  ncmoeft 
debiliafunt:  animus  timore  obftupuit.  Ter.iAi.+.  4, 

3  Dcdit  verba  mihiherde,  utopinor.  Turn  pol  ego  intc- 
t-i ,  homo  fiilleabiit :  neque  hoc  opus  quod  volui,  egoho- 

ilièeft'iciam.  P.  l'feud.  4..  1. 
4  Quidvis  tarnen  jam  malo  ,  qu2in  hunc  amittere. 

T  lic aui .  4.  7 . 

>  .\tt5Meiplcegreditnrper4itusperjurun1  caput.  P.Pf.l.l. 
Scd  eccum  video  verbeream  Itatuam.   Pmiil.  Pfciii.  1.  1. 

-'•   l'ur  [n,  ublccrOihïcmeiblam?   Ter.  ̂ inir.  4.  5. 
•    linde  is,  nilnli •  ubi  fuifti  »  Plaut.  Car.  2.  3.     Hem,  te 

¡'.crcleegociaumlpectabam:  nimis  metuebam  rr.aiè  neabiif-    ptonoxio.  Do.  Scio,  irmoxius.  T.iierc. 
es  —  ubi  ccftircias  .=  Fs.  ubi  mihi  libituin  eit.  P.  Pf.  ¡.1.  ¡      j+  Libido  muha  fert.  T.  tlixut.  3 

hominum  qui  vivat  minus.  Ah  metuo  qualem  tu  me  eilc  ho- 
minem exiftumes.  T.  Em.  4.  e¡. 

9  Dicobfecro.hercle,  ferib.quodte  rogcm.P .^if.i.i.    Ego 
verum amcyerum  volo  mihi dici:  mendacem  odi.P.McJl.1.3. 

10  Sierisverax,  tuis  rebus  teceris  melmfculè.  P.  Cjpt.i.i. 
n  Quidfcceras!    C.  Paululum  quiddam.    T.Ehopaula- 

lum,  impudensf  T.  £«11.5.2. 
12  Nam  qui  iftxetibi  incidir  lufpicio  ?  T.  ̂ Awir.  3. 1. 
13  Si  quod  narrare  oecsepi ,  continuo  dari  tibi  vcrbi  een- 

fes.  T  <Anir,  3.2.     Ly.  Non  poíTum  ,  ira  initas :  urges  quafi 



Klucht. 

J8f 
F. "  Jó  foo ,  beginde  ghay  weer  te  filofofere , 

1  Soo  rockt  ons  werck  in  d'ass.  de  Moón  beftoót  te  keere, 
En'tfalghoóndóge.  Moy,  woórisouMedecayn 

Die  ons  genefe  moet?  ke!  brengm'eensuyttepayn. 
M.  Door  zayn  men  drogen ,  droogh  en  deur  droogh  as  de  Noten 
Te  vaftelovont.  F.  Bat  ick  had  bekans  verfchoten  ■, 

'k  En  wift  nie  wad  ick  iagh.  wad  ift  oick all ?  en  Broeck , 
  E  wambcs  —  enen  hoet.  —  woór  komt  dit  euy ten  hoeck , 

Of  van  de  Luyfe-mert  ?  is  't  van  degalgh  gedrope  ? 
M.  'k  Had  ieens  ene  Lackay  ,  de  lacker  is  m'ontilope. 
(F.  Van  honger,  paysick.  M.)b,  ten fchilt de helfd all  niet-, 

Soo  góghet  hier  fomtayts.)  en  't  klieecke  dach  ge  iiet 
Was  foo  ter  halver  ileet.  'k  had  e  niew  moete  móke : 
Das  ftelden  ick  toen s  euy  t,  op  hoop  van  beter  fóken, 

Die  noch  te  kome  zayn  •,  en  d'ouwers  van  de  Knecht 
Ontladen  heur  gemoet ,  en  't  goeyke  quam  te  recht. 
F.  't  Was  wel  de  payne  weert  die  keuft'laycke  livraye 
Weerom  te  fende !  M. 5  Sie'kwillickerafgófchaye. 
*  We  fullenfe  dit  wayf  go  trecken  oón  heur  gat, 

En  fettenf' yewers  neer.  (f.  JJó,  doórdebreuytopfat.} 
En  ftroót  vay  f  fes  van  hier. 6  da  moete  gay  beftelle. 
F.  Ick  moeyealayck  allieen  ?  M. 7  Hoe  vrieefde  veur  ou  veile ! 
Wie  fal  ou  bayte,  Bloet  ?  F. l  Dien  Duvel  va  Serdam , 
Waiïbude  fegge  dam  me  die  ieens  teghequam  ? 
9M.  Wel  neemt  eens kantekant  dat  hem  dat  offreceerde 

Wafïbude  doen  ?  F. ,0  Woór  't  vrefcmt  dad  ick  me  retireerde 

Wattaddickfcherdlenmoghr?  ¿fcf.Jó 't  Bieeft,  dawoórou  doit, 
1 '  Wa  ploogh  en  hedde  dan  geen  herflens  in  ou  hoit  ? 

Eeee  En 

jNolicfle  1U 

convivüs  po- 
tarorum,  nee 

incommef- 
fationibus eomm ,  qui 

carnes  ad 
vefcendum conferunt ; 

cjuia  vacan- 
tes potibus 

&  dantes 

fymbolacon- 
lumeutur,  Sc 

paunis  ve- 

il iet  ui  dor- 

mitatio. 

1  3.  Pro». 10. 11. 

I  Sed  jamfaris  cft  Fhilofophatum .  T.  Pfeud.  1.  3. 
»  ld  negoiium  inltiiuluTi  e(r,nondaturc¿lTatio.  P.Pan.+.z. 

Vigila,  inquam  ,  expergircere ,  inquam.  Lucethoc,  inquam. 

— —  Viden' hollis  tibiadeflè  tuoque  tergo  obfidium  !  conlu'.e 
Accipc  opem  auxiliumquc  ad  hanc  rein  propere  ,  hoc  non  pla- 
cidè  decet.  T.KU.  i  2. 

3  Nunc  jam  iftis  rebus  defifti  dec«.  ƒ>.  Mil.  3.  r. 
4  Nunc  li  rarionem  incipiflö,  ira  hanc  inftiruo  afturiam. 

f.Hil.i.  2.  Nunc  hoc  conlilium  capio,  Sc  hanc  fabricam 

apparo.  P.  Pan  y.  1. 

5-  Euge,  eugejaudo  commenrum  tuum  P.Aii/.a.i.  Lepide 
Stfapier.rcr,  commode  ï<  faceré  res  parara  eft.  ¡bid.  3.3. 

6  Da  in  huncdiem  operam  quiforcihi.  P.  Pfeud.  1.  ¿. 
7  Nurn  fortnidolofus  es,  obleero,  mi  homo  ?  T.  Etm.  4.  6- 

Qui  homo  timidu seritin  rebusdubiis  ,  nauci  non  erit.  P. 
Mijl.  1 . 1 . 

?  Nnnis  eco  illurn  hominem  metuo  ft:  formido  male. 

P.  Pftud.  +.  3 . 

9  Non  fit  fine  periculo  facinus  magnum  Sc  memorabile. 

T.  HtAut.  1.  2.  Por  in'  es  tu  ,  homo,  facinus  faceré  ftrenuum  ï 
N.  Aliorum  eftaffatim  qui  faciant.  Pl.fra^m.  Ctft.  quid  agas  , 
fi accedat propius !  Pl.Rud.;.  ¡. 

ij  La,  Ego  receflèro.  leid.  quidfaciam  ?  quidvispotiüs, 

quam  quod  cotilas.  T.  HtAUt.  3.1. 

1 1  Satin'  lanus  es !  nam  tu  quidem  advorfus  tuam  ifiam 
rem  loquere.  P.CaJ.z.z.  Quid,  homo  ignaviflime,  Itane 
parafli  te,  ut  fpes  nulla  reliqua  intefiettibi?  r.  £»11.2.2. 
Nunquam  pol  hominem  (rnlciorem  vidi ,  nee  videbo.  T. 

Etn.  ƒ.  j.  Idque  adeo  miror,  cui  tam  inepmm  quidquam 

potuerit  venirc  in  mentem  ,  mi  vir.  T.  Htaut.  5.7.  Tacen'  an 
non  taces!  nunquam  ego  re  ram  eiTe  matulam  credidi.  Quid 

metuis?  D  o.  Meruo  l-.ercle  vero :  Icnfi  ego  jam  complurcs , 
ncqne  mihi  haud  imperito  evenier ,  tali  ut  in  luto  hatream. 
To.  Nihil  penculividetur.  Do.  Scio  hint,  led  ociuomirü r.  ftrfo.JV 
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X.      B   O    E    C   K. 

En  woude  ou  felve  deur  ou  felve  gó  verroye  ? 
Das  en  galanteray !  Ick  will  me  loten  broye 
1  Soo  ghe  moor  propelayck  met  defen  droncke  man 
Gó  wandie  langs  de  ftroót,  indiener  iemant  kan 

Vermoeye  wat  hay  is.  2  O  lieve  knecht,  door  goóter 
Soo  mennigh'  bay  de  wegh  in  mans  habijt ,  en  't  ftoóter, 
Sooilecht  as  in  mayn  broeck.  Jó  'tgoeyke  iitt  tepiazrt, 
En  deurft  in  d'eurlogh  goón :  en  't  is  ons  all  wa  wicert : 
Te  minfte  fieme  dawe  moor  va  noóm  en  fchille, 

En  dawe  Mans  zayn,  as  we  't  meughe  zayn,  of  wille. 
De  dees  nou  moetet  zayn,  dat  rockt  ons  intereft. 

3  Wacht  enen  oigenblick,  ick  Tal  ick  f'  all  men  beft 
De  vodden  oón  goón  doen.  4  moor  lot  me  wa  meffreje, 

All  woórder  gaeren  bay,  J  ma  foy,  't  en  is  gieen  reje, 
'k  Moet  ick  er  't  hem  euytdoen,  en  't  is  noch  nat  bekans : 
4  En  dan  e  nóckte  vrouw ;  't  en  is  ibonieveur  mans. 
F.  7  Ey  iiettoch  wat  en  feurgh !  ghay  meughter  wel  af  fpreke. 
De  Duvel  wil  fomtaytsde  8  pafii  oick  ieens  preke. 
Nou  goótou  gangen  dan,  9  aft  ommers  wefe  moet. 

Í.   BEDRYF.      IX.   UYTKOMST 
FRANCISCO. 

10  O  Vcrcken,  ick  begrayp  ick,  woórom  dachet  doet. 

Die  pray  !  "  Se  loert  op 't  hem  van  onfen  half-gevange, 
' :  Js  dat  d'occóiï  niet  >  ick  will  melótenhange. 
't  ís  e  fayn  hemmeke,  me  braynoót  oónden  hals, 
En  op  de  hande :  sjou ! . ' 3  was  zayn  de  Hoere  vals ! 

'Se 

i  Tunefiisid  quod  fcis,  fi  iapis.  Ter.  He mt.  4.  3 .     Proba  |      t>  Scilicet.faciundum  eft  quod  vis.  Ter.  Eun.  1 , 1. 
materies  data  cft.fi  probumadhibeofabrum.  P.  Pet*.  4.  z.  10  Ah  !  vixtaodem  fenfi  Üolidus.  T.  ̂ indr.  j.  1,     Multa 

Potin'  animo    ut  fis  quieto  ,    &  facías  quod   jubco!  1  concurruntfimulquiconjedíuramhancnuncfacio.T.^ín<í.¡.2. 
Hercules  dique  iftam  perdant,  quod  rune  liceatdicetc.  PUut, 
Car  2   3.     Nunc  pol  ego  in  reftam  redii  lemitam.  P.  Car. z.S. 
Pelïïma  eft  hxc  mcretrix   Imo  Haec  vide,  quod  incotpfet  fa- 
cinus.  T.Hcaut.  3.3.     Nee  pol  me  multuni  fallir, <¡uin,  quod 

fufpicor.fit  quod  velit  Ter.  Hec.  5-.  1. 
n  Nam  quod  nos  capere  oportet.hsc  i  merci  pit.  7Vr.  Eun.i .  1 . 
12  Tam  Icio  hanc  effetechnam  quam  meviveie.r.£«u.4.4. 

Profecfb,  quanto  magis  magifque  cogito.  Nimirum  dabit  hxc 
Thais  mihi  magnum  malum,  Ita  me  video  ab  ea  labefactarier. 7".  Eun,  3 .  z. 

13  Audaciam  meretricum  fpefta.  T.Eun.5.6.'  Sicmilii 

dataefl'e  verba  praifenti  palam  :  T.  Epnl.  3.  4.  Heu,  hercle, 
nioitalemcatam,  Malam,  crudamque  &  callidamatque  fub- 
dolam  !  T.Pecn.  5.2.  Condignè  autem  hare  merettix  fecit; 

at  moseft  meretricius.  r.  Men.  ¡.  ¡.  Mitum  vero.impudeo- 
ter  muiier  fi  facit  T  T.  *And.  4. 4. 

V  MeJI.  2.1.  Leviafunt,  quaetupergravia  efleinanimum  in- 
duxtituum.  r.  Hec.  3.  r.  Hoc  quidem  hercle  parvumeft:  fi 
visveroveram  cautionemexequi.  T.  ¡bid.  Hictibi  nihil  eft 

ejuicquam  incommodi.  T.Hec.z.z.  Hocfcitumefl,periculum 
cxaliis  faceré,  tibiquodex  uiu  fiet.  T.  Heaut.  1. 1. 

3  Mane  :  cave  quoquam  ex iftucexcefts loco. T.  ̂ 4ndr.*.s. 
4  Mitte.finemein  hacregereremihi  mosem.T  Htaut.j.t. 

5  Non  parvidetur,  nequefitconlentanetim.  T.Bach.  1.  2. 
6  Id  vero  neutiquam  honeftumeflèaibitror.  T.  Hec.  3.3. 

Muiier mulieri  magis congtuet.  T.Pb.  5.  I.  Ea  faceré  prohi- 
bet  tua  prxfcntia.  T  Hraut.  3.3. 

7  Illud  lis  vide  Exemplum  difciplinar.  T.  5.  1.  FroDiiim- 
mortales,  mulieremlepidam  &  pudicoingenio  !  P.Mo/l.  1.  3. 
quae  res  tam  repente  mores  mutavit  tuos  ?  T.  *A»d.  5.9.  ut 
perdoÉtè cu níta calles!  nihil  hac  doítá  doítius-  P.  Mc/l.  1.3. 

8  Nova  nunc  rehgio  in  te  iftacc  inceftit  cedo  !  T.  ̂ ind.  4. 4. 



Klucht.  ¿$j 

1  Se  vrieefde  dat  ick  oick  e  ftuck  gepretendeert  had : 

't  Woór  fróy  veur  fnutcoecken,  as  ïck  't  geconquefteert  had  : 
*  Moor  dach  geluck  is  quayt ;  flus  ftondet  tuilen  twien, 

Enickaseneibtt,  'nouwhézay'tveltallieen, 
Adieu  men  hem  meke.  —  +  hoe  maghfe  fus  lang  brodde  ? 
IiTer  foi  veul  fatfoens oón  fulck en  hand voll  vodde ? 

't  Wort,  bay  St.  Jan,  te  loot.  Hedde  noch  niech  gedoón  ? 
•  Hedde  gieen  hulp  van  doen,  magh  ick  nie  binne  goón  ? 

I.   BEDRYF.     X.   UYTKOMST. 

OH  AR  IE.      FRANC.     T  R  T  N. 

Ten  is  van  geene  noy,  hier  kome  we  gewandelt ; 

WaiTeghde  van  da  kleet,  is  't  quólaycke  verhandelt 
Veurdaf  vaghiftere?  F.  Nieen  trouwens :  noch  't  Hemm  oick. 
Hees  f'  oick  ieen  oón?  'k  quedd  nieen,  — 6  zay'ck'et  nie  wel,  ghay 

fpoick, 

"Woór  hedder  Hemm  gebrocht ?  M.  Waflulde  gayme  plóge ? 
Gedenckt  ieens  oón  te  nacht :  7  ghe  moet  foo  veul  nief  vróge. 
Stof  vaft  Serdammeke,  ftoót  op  ou  beentjens,  Mann, 
F.  Sen  heegh  gieen  bieentjens :  lie,  fen  kan  nie  goón.  M.  Se  kan, 

Se  fait  wel  lieere.  F.  Wacht,  loot  ick  ick  't  ieens  bepru ve. 
Doorlees  f' all  weer.  8 Jó  wel,  het  kanme  noch  bedruve, 
As  ick  om  giftren  denck,  en  fien  't  fpecktókel  oón. 
9Jó  lieven  Hieer,  hoe  kant  me  fwerelds  dinge  goón .' 
Hoe  kan  een  raycke  vrouw  en  bedelerfter  wórde  > 

Jó  enen  Bedeker !  M. I0  Ick  wou  dacchou  wa  porde, 
Men  Hieer  de  fiel,  ick  may  n  men  Hieer  de  Filofoof : 

1  ■  Veur  feker  't  wort  te  loot :  hebb  ick  nou  giee  geloof? Eeee  2  Flus 
i  Ciucior ,  bolum  untura  mihiereptum  cflc  tam  fubitb  è 

ftucibus.  T.  f/e.i«r.  +  .  i. 
2  Hocquidemjam  periit.  P.  Ep.  5.2. 
j  Id  illa  univerfum  abripiet.  T.Pb.1.1. 
4  In  apparando  confumitdiem.  T.^Ai.  5.7.    Especian- 
do exedor  milèr,   atque  exenteior    nimis  diu  maceror. 

P.Epii  3.  1. 
5  Vin'adeúemeunai  T.Hee.¡.i. 
6  Muliebri  fécifti  fide.  P.  Mii.  1.  5.     At  u  illud  nullo 

8  ItameDiiamabunt,  utnunc   Miferetme,  tantum 
deveniflè  ad  eam  mali.  T.  Heaut.  4. 4. 

9  Dii  voltram  fidem  ,  liane  comparatam  eíTe  hominum 
naturam  omnium  !  T.  Hum.  3.1.  Humanum  facinus  f». 
£tum  eft.  Aítutum  fortuna:  foleut  mutarier.  Varia  vita  eft. 
P.  Truc.  z.  1.  Hoinunculi  quanti  funt,  cum  «cogito ' 

P.  Caft.  Pnl. 
10  Tum  tuteigiturcalide,  quidquidafturus,  agí.  PUut. 

Eni. : 
modo  faceré  puduit.  T.  Htaut.  5.  j-,  ji     At  enim  nimis  longo  fermoneutimur.  Dicm  con- 

7  Poftremonon  meum  illud  verbum  facioquod  tu—  Be-     ücimus.quod  jam  propeiaro 'ftopus.  P.  Tin  {.  3.      Orationis 
ne  Sc  fapiemci  dixti dudum.  T.  *Ai.  j .  S .  operam  compcndi  face,  nifi  te  mala  re  magna  maíUii cudíí. 

P.Mefi.  l.l. 
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Flus  hadde  fulcken  kóft.  Hollá  ftó vaft  mejoncker. 

1  Was  fufce  ?  F. 2  'k  Stoón  en  pays ;  'k  goón  ick  dóór  inden  doncker 
In  dad  afgrayíTelayck  perayckel  van  me  layf , 
En  vamme  laeve  toe ,  en  medden  anders  Wayf : 
5  Was  fair  te  lede  zayn  ?  *  Sal  icker  fay  bay  fpinne  ? 
J  Men  rockt  ou  nied  ieens  oón ,  ghen  wiltergeld  veur  winne , 
En  veur  de  hand  betólt.  6  Ben  ick  ou  floóf  om  niet  ? 

M.  Jó ,  jó ,  is  dat  de  lóz  ?  ick  fie  wel  woórg'  op  fiet : 
7  Komt  as  ghe  komewilt ,  me  fal  ou  courtaifay  doen , 

En  Reuyterlayck ,  te  geef.  'k  moet  icker  e  woort  bay  doen  $ 
1  En  komt  moor  nie  van  doógh :  'k  ben  elders  waf  verleet, 
En  merghe  komter  volck  die'ck  felver  niet  en  weet 
HoedalT'alhiete:  't  is  va  Leuven  of  van  Berge, 
'k  Dool  icker  in.  9  F.  Gay  wilt  dan  feggen ,  overmerghe , 
Dan  hedde  goe  quartier :  :°  fal  't  foo  zayn  ?  M. ' '  Doórs  men  hant. 
Treckt  op  flechs ,  en  ontlaft  men  hoót  van  defe  quant. 
F.  Hay  doeden  oogen  op  !  licht  ieens  en  kiaers.  M.  Jó ,  feker. 
Hay  wil  wadeggen  oick :  iicifène  mont.  T.  En  beker — 
En  beker,  Claes — enbe,  be,  bekertje  klein  bier. 
AI.  Nou  fal  hylieere  goón,  iiedoór,  hy  kantalfchier^ 

1 *  Nou  is  dwerck  half  gedoón.  Hay  fal  foo  wach  goón  dreutele 
Bay  halve  woordekens ,  en  mompelen  en  preutele , 
13  Én  kieert  ou  door  niet  oón:  dasdroncke-mansgebxr, 
Góch  gay  al  ouwe  gangh : en  as  ghe  dan  foo  v;rr 

Van 
i  Quid  m  es  tiiftis }  <J.  Egone  '  nefcis  quo  in  mem ,  & 

<juanto  in  perieulofim  ?  T.Pb.  i.  _.  Quid,  amabo  ,  obti- 
cuilü?  Pi.  Quia  iöacc  lepida  funt  memotatui ;  Eadem  in  ufu  , 
arque  ubi  periculum  facías ,  aculeata  funt ,  Animum  fodicant , 
bona  deliimulint,  tjiia  ie  fauiani  lauciant.  P.Haccb.  i.  i. 

Quideft  quod  volutas  tute  tecuni  in  corde V  Va.  Faulilper 
tace,  dum  ego  nnh.i  conliiia  in  animmn  convoco,  ie  duin 
confulo  quid  agam.  T.  Mi;,  z.  z. 

i  Qnis  me  audacior  fit,  ii  iltuc  facinus  audeam  facete  ! 
i\  Pfetid.  i .  t .  Nou  ego iftuc facinus  mihi,  muüer ,  condu 
cibiieeiTe  aibitror.  T.  Batch.  1.  i.  Non  dubium  eft,  quin 

mihi  magnum  ex  hac re fit  malum.  T.Eun.¡.6.  Sanècurae 
«ft.  quonani  eveiuutuin  hoc  lit  Ter.  Ha.  i.i.  lntetii  ta- 

rnen, fi  hoc  palam  fuerit.   Plattt.Mil.  z.  z. 
3  Quid  mihi  futurum  eft,  qui  tibi  hanc  operam  dedi? 

Plant.  Men.  4.  i.  Men'  piaculaiem  opottet  fieii  ob  ltultitiam 
tuarü!  P.  Epid.  1.  2. 

4.  Nihil  latis  fitini  video  ,  quam  ob  rem  accipete  hunc  mi- 
hi expediat  metum.  r.  Hiaat,  z.  z. 

s  Nun  ¡uam  latis  dedit  fuae  quifquam  amicat  amator. 
p.  Truc.  1.  1. 

(  Spe  incerti ,  cettum  mihi  laborera  fuftuli.  T.  Htc.pre!. 

7  Opetam  mihi  da ,  opera  reddibitur  tibi.  P.  Ef  ii- 1. 1. 
Quod  bene  fecifti  refeteturgratia,  id  quod  poftulas ,  Et  id  Sc 
aliud  quod  me  orabis,  impetiabis.  Fiaur.  Capt.  5.  1.  No- 
étem  tibi  honoris  caula  gtatiis  dono  dabo.  P.^if.1.3.  Quin 

veni ,  quando  vis  ,  intro  ,  ftxo  haud  quicquam  fit  mora. 
P.  *Amp\¡.  3.3.  Non  ardepol  ita  pionier uifti  de  me  ■  ut  pigeat 
quicvelis.  T.  Aien.  5.  3. 

8  Otium  ubi  etit,  turn  tibi  operam  ludo  Sc  dclitiae  dabo. 
PI.  Rttd.  a.4.  Imo  etiam  tibi,  mea  voluptas,  qua:  voles 
faciam  omnia.  ¡bid.  rromeruifli,  ut  ne  quid  otes,  quod 

velis,  quin  impetres.  P.  Men.  $.o.  Locut  hic  apud  nos, 
quamvis  fubito  venias  ,  femper  liberen.  Ego  ubi  bene  fit)  ti- 

bí locum  lej'idum  dabo.   PUut  Tlacch.i.  1. 
Si  Ubi  moleflum  non  erit,  ubi  túvoles,  ubi  tempns  tibi 

erit.  Ter.  Euit.  3.  z- 

ro  Siiltoccredeiem  fincerè  dici,  qnidvis  pofiem  perpeti. 
r.  Ean.  1 .  z. 

11   Lepidus,  nunc  ego  te  hoc  facete  voló    P.  taceb.  1. 1. 
11  Bonoanimoes,  ncgotium  omne  jam  luccedrt  lub  ma. 

ñus,  T.M1I.4.  4. 

13  Animo  virilipiancmique  ut  fis,  pata.  T.Pk.¡.j; 



Klucht. 

Van  hier  zay  t ,  damme  may  nie  meer  en  kan  vermoeye , 
Soo  plantem  yevers  neer ,  door  pierden  of  door  koeye 

Gegete  voeyer  leet.  F.  Oppene  mis-hoop.  M. Jö , 
En  góme  lbo  naer  heuys ,  en  denckter niet mieer  nö , 
En  houd  ou  wayflelayck,  ofyemantquoóm  te  kouten 
Van  dees  oubollighayt.  .F.Menbackhuysisvanhout,  en 
Me  veurhoot  va  metoól ,  as  yemant  foo  was  feèt , 
Dat  ick  vuel  da  may  op  men  confeienei  leêt. 

1  En  dich  go  nö  genogh ,  't  fal  me  wel  lieere  vayfe. 
Adiós,  UffrauMary,  *fie,  doórmegówerayfe. 
M.  Goot  heen  in  nomine.  TlBierClaes.  F.  Voirt  malle  Jan, 

Gofoirt,  of  wilde  niet,  'k  fal  ick 't  ou  lieere ,  mann. 

5*9 

Syjlttt  half 
fin  truj)  »4, 

I.  B  E  D  RY  F     XI.  UYTKOMST. 

LM  A  R  I  E. 

M. 3  Das  Schip  is  onder  zay  1 ,  en  't  goot  al  fróy  deur  't  wóter, 
Belóy ,  't  is  wel  gepaft :  woórt  iee  klayn  urke  lóter , 
'k  En  haddes  nie  begoft.  4  't  gó  mef  Franciico  voirt 
Al  foo 't  Godts  Haylige  believe  fal.  J  mayn  poirt 
Goot  dóór  me  weer  in 't  flot,  emme  licht  euyt.  Moor  bay  wat, 
*'kEn  hebickniechgedoón.  door fteeckt in  dees paftay  wat,         sj *««?»* 

En  beetje  veenefoens ,  da  fmoke  fal ,  ick  fwxrt.  u.L  *'" 
Wel  dijen  botte  Frans  was  foo  blint,  datmedxrtj 

Hay'n  docht  niet  eens  ónt  geit,  het  princepoól  van  alle  -, 
Soo  bleef  de  fott  met  Trayn  heur  Beurfte  legge  malle : 

Ick  docht  ick,  vuel  dy  all,  'k  vuel  oick  wat ;  en  ,  ochHieer, 
7  De  Beurs  was  uytte  weegh  medenen  halven  kieer. 

Gemanne,  goey  en  nacht,  'kgoón  ick  was  fitten  telle: 
Die  't  kunftjen  cón  ftoöt 8  maght  fen  vriendekens  vertelle. 

Eeee  3  I.BE- 

I  Heide,  quicquid eft  muflitabo  potius ,  quam  inteream 
male.  P.MLi.j. 

i  Ego  eo  igitnr.    Pa.  Et  pnce,  ta  fobriè  ut  cures,  face. 
P.JU...  5.1. 

3  Dene  navis  agitatur,  pulchrc  hace  confertur  raus. 
P.B«tc/;.4  6.  Ufqueadhucattumert.  piibè.  PIxut.Mil.i.  6. 
Lepidèhocfucceditlub  manusncgriiuni.  P.  Mil.  3.2.  Bene 

prolperéque  hoc  hedie  opciis  proccllit  inihi :  Amoví  a  fbii- 
bus  maximam  molelliam.  P.  ̂ Amph.  1 .  1. 
4 Quid  ifluc  ad  me  attincr.quo  ille intaeat  moiolP.SpU.  1.1. 

s  Foflquam  opus  meum  ,  ut  volui,  omnepetpctra»i ,  ho- 
rtibus  fuj,atis.  P.  Pftud.  5.  1. 

6  Nunc  una  nnhi  res  ctiim  reflat,  qux  eftconikiunda, T.Ph.s.S. 

7  Hoc  eft  incepta  efficere  pulchrè  ,  veluti  nunc  mihi  evC- 
nit,  ut  ovans  prxilá  onulra  incederem ,  falure  noftri  arque 
urbe  capta  per  dolum.  P.  Rtcch.  4..  9.  Quod  boni  «ft,  id  u- 
litus  taceai  tute  tecuin.   Pltut,  Epi.l.  ƒ.  1. 

8  Cavebuniquiaudieiint.  T,  Bacch,+.$, 
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X.       B   O   E    C    K. 

I.    BEDRYF.     XII.    UYTKOMST. 
FRANC.      T  R  Y  N. 

lF.  Nou  voirt  dan,  droncke  flete  —  Amay !  wa  ben  ick  mate 
En  mu  va  itaepe  van  dit  overloopend  vat ! 
1  Hay  is  me  twintigh  mooi  ontfallen  of  ontfehote ; 
Stoit  tegen  elcken  ilieen,  en  rolt  in  alle  gote : 

'  Woór 't  nie  voor  Móy,  die  Hoer,  die'ck  nie  vergete  kan, 
Wat  dad  ick  Camfers  eet,  'k  had  ick  den  hoy  der  van. 
Dan  trouwens,  't  is  nou  euyt.  —  Hier  hebb  ick  rechs  gevonde 
De  mis-hoip  die'ckick  focht.  en  hier  langs  goot  de  Ronde, 
En  Sieur  Hanneken-euy  t }  hier  magh  ick  ick  me  pack 
Go  lofen !  —  hier,  Jan  gat,  fit  neer  op  ou  gemack : 
Sittvaft.  +  hay  valt  in  floóp ;  da  docht  ick  wel.  T.  Claes,  deckme, 

Men  voe  —  te  benne  kout.  F.  Hay  droim'  of  hay  begeckme, 
't  Is  may  allevelieens.  Goey'n  övent,  veuyl  fatiöen, 
s  'k  Goón  ick  door  't  vayler  is,  hier'n  hebb  ick  niet  te  doen. 

II.  BEDRYF.     I.    UYTKOMST. 

CLAES.      KEES. 

C. s  Wel,  Keesje  mact,  wat  raet  ?  Ick  ben  foo  moe  ellooft,  vaer, 

Van  fockle  langs  de  Stadt,  datje  't  niet  en  gelooft :  maer 
Wat  feit  in  't  ende  zijn,  waer  magh  dat  arme  Wijf 
Belentzijn?  K.Wat,  fe  heit  der  finnen  alle  vijf, 
En  noch  wel  ien  der  toe  van  meer  as  Vrouwe  loosheit, 

Se  feit  wel  klare.  C. 7  Maer  ick  grouw  voor  meerder  boosheit Dan 

i  Hem  lenc.age,  i  limul  qued  «go  eam-   P.  Ai»/?,  i.  $. 
2  Aifiduéeft  agendusmihi  clamore  fumino  ,  cum  labore 

máximo.  T.  fie'tut.prot. 3  Et  Ulam  iceleftam  eflè,  &  me  mifeium  lentio :  Et  tidet, 
&  amore  ardeo  ,  öcpruiens,  Iciens ,  vivus  vtdcnlque  peieo. 
7*.  Eutt.  i.i. 

4.  Caput  deponit,  obdormifbit  P.  Cure,  i  5. 
5  Sed  ego  cello  me  liinc  amoliri ,  ventre  dum  falvo  üect  ? 

P.  Truc.  2.7.  Fiopcra  igimr  fugcre  hinc,  fi  te  Dii  amant. 
P.  Epid.  ¡.+. 

6  Dornum  revortor  ma:itus  arque  animo  ferc  Pertinhato, 

atque incetto'prx  argritudinc.  Ter.  Hcaut.  1.  1.  Sum  dcfclTus 
«¡Militando,  nulquam  invenio.  P.^Amph  ï  r.  Defefius  fum 
.  ibcintotarn  peivenarier,  Nihil  inveftigoquicquam  de  illa 
niulicre.  P.  Mnc.  4.  j.      Nam  omnes  pinteas  perrefta- 

\\.P.^imfh  4.1.  Itacurrendo  atque  ambulandototum  hunc 

contrivi  diem.  7".  Hec.  ¡.  3.  Ñeque  domi,  neque  in  uibe  in- 
venio  quenquam,  qui  illam  viderit.  P.^tmph.4.  1.  Nee 
quid  conde  nuncconfilii  caperepoffiin  liio,  Tantus  cum  cura 
meo  el!  error  animo-  P.  Mere.  2.  3.  Quid  ego  huc  recutfem, 
aut  operamfumam,  aut  conteram  ?  P/W.  Mo/l.  j.  1.  Ubi 
qu.tram  ;  ubi  invcltigem?  quem  percotner?  quam  infiftam 
viam  ,  Incettus  lum.  T.  £««.2. 3.  Ubi  illam  quatram  gen- 
tium  ?  P.  £/>.  5.2.  Quamne  hodieper  uibem  limius  defcfli 

qua:rere?  Plam.Ep.  5.1. 
7  Vereor  ,  ne  muiier  me  ablente  corrupta  fit.  Concuirum 

multa:  opiniones,  quxmihianimum  exaugeant.  occafio  ,  lo- 
cus,  itas.  T.  Hemt.  2.  1 .  Nam  ÍV:  inius  paveo  ,  rorisformi- 
do:  itanunc  UtrobiquememetusagitacP.  Cift.  +.  2. 
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Dan  t'onfent  is  bekent :  '  't  is  hier  en  kluchtigh  volcfc, 
Licht,  vals,  Wals,  en  Onduyts  -,  men  hoefde  wel  en  Tolck 
Van  't  ien  in  't  ander  huys,  afmer  hem  deur  fou  redde : 

Hoe  magh  Tryn  dxr  by  op ?  onnos'le  floof  Í  k.  'k  Will  wedde 
DatTrijn  in  't  fchoonft  en  't  beft  je  fitt  en  quinckeleert : 
S'is  goelickjes  van  muyl,  en  f  heit  foo  wat  eleert 
Met  Stee-volck  om  tegaen,  in  't  Boockje  der  maniere, 
Sulck  goet  is  wellekom  in  alerley  kertiere ; 

En  f '  js  moy  in  den  dos  >  dat  ftaet  de  luy  wel  an  ; 
Ho,  ho,  Baes,  Moer  die  fitt  by  't  Glaesjen  en  de  Kann  > 
Dat  gaetfoo  fekeras  de  Paep  fen  Evangeli, 

Die  guftre  ftong en  preeckt' ;  ó  Sinte  Pieterceli. 
Wat  fchommelde  die  Vent  en  hoop  goeds  onder  ien .' 
Noch  hebb  ick  oyt  of  oyt  fulck  preke  niet  e  fien  : 

Sen  backes  ging  all  tick  en  ticketack,  as  't  touwtje  ( Vroutje  ? 
Van  't  Swaerd ,  as  't  moytjes  koelt.  c.  *  Maer  Kees  waer  is  men 
Men  Vroutje,  Kees;  men  Wijf,  men  Liefte  — Kees.  tf.'Welhey  ! 
Souje  wel  huyle,  Baes  ?  C. 4  Is  't  niet  waerd  dattick  fchrey, 
Om  fulck  en  heven  pand  ?  K. '  Jae  wel  toch,  wat  kent  baten, 

Of  je  veul  krijtewilt  ?  'k  fou  fegge 6  gaewe  ftraten 
En  ftegedeuren  deur,  maer  't  is  lans;  doncker  nacht, 

7  En  w'hebbent  nong  foo  veul  epleeght  met  all  ons  macht, 
Dat  daer  op  niet  en  is  te  bou  we.  wilck'je  fegge  ? 
8  Kom  lxte  we  ons  hooft  geruft  in  't  kufle  legge> 
En  neemj'en  foopje  met  en  pijpje  fmoocks  vooruyt ; 
Daer  is  gien  dingh  dat  ien  fen  ooghjes  dichter  fluyt. 

9  'k  VerfekerjeTrijn  tuys  eer  dat  den  dagh  fel  opgaen. 
C. IO  Ick  weet  niet  offe  mijn  te  nacht  fel  uyt  men  kopp  gaen. 
X.'k  Hoop  jae,  Baes ;  watenbla?s!  daerbenne  Wijfs  enoogh; 
Of  Trijn  verdroncke  wxr,  'k  hebj'  all  encer  in  't  oogh. Te 

i  Ubi  ego  ¡Ham  quiram  ?  Credo  abduitam  in  ganeum 

aliquö.  Ter.  ̂ Ad<if>h  3.  3.  Ego,  quia  non  rediit ,    qua:  co- 
gito ;  Qmbusnunc  folltcitot  rebus!  Neaut  illa  alierit ,  Aut 

ufpiamceciderit,  aut  perfiregtrit  aliquid.  T.  *Ai.  1.  1. 
2  Dum  lèrvi  roei  perplacet  mihi  confilium  ,  dumnlrfum 

haud  placet.  P.  Mire.  2.  3. 
3  Èjiciunda  herclehic  molütiesaninii.  Tir.  Eun.  2.  1. 

4.  Utatiimus  in  Ipeatquein  timore  i'lque  antehacattentus 
fuit,lta,  poftquam  adempta  fpeseft  Laflus  curaconfeitusftu- 

pet.  T.  ̂ Andr.  2.  1.  Nullaell,  neque  ego  l'um  ufquani  ,  per- dita  peididit  me.  P.Cifl  4.2. 
5   Si  Dii  immortales  idvoluere,  te  liane  itumnjm  exequi, 

decet  id  pati  iquo  animo.     eiulatione  haud    opus  eft. 
f.  Capt.z.  1.  Omttte  vero  triftitiam  tuam.  Ttr.^idetpb.  1.  4. 

Lachrimas  mitte  ,  ac  pomrscjuod  ad  liane  tem  opus,  porro 

proípice-  T.  *Ad.  3   2. 
S  Apud  emporium,  atque  in  macello  ,  in  palxflra  atquein 

foto,  In  Medtcinis ,  in  tonflrinis,  apud  onineis  ardes  lacras. 
P.  *Amph  4.  r . 

7  Mam  quid  modi  futurum  eft  illam  qua:rere  ?  Plant. 
Min.  2-  1. 

8  In  re  mala  animo  bono  utare,  adjuvat.  PUut.  Cupt.z.t. 
Ne  te  afflictcs  —  Sifapis:  Neque  pr.icteiquani  quasipfeamot 
moleftias  Habet.  addas ,  &  illas  cjuas  habet ,  rcöè  fcras. 
T.  Eun.  1.  1. 

9  Una  fpeseft,  ubi  ubi  eft,  diu  celari  non  poteft  T.iTun.z.}. 
10  Nee  mihi  fas  ullá  me  voluptate  hic  fruí,  Nifi  ubi  illa 

huc  falva  redierit.  T.  Htani.  r .  i . 



59  i  X.     B  o  e  c  K. 

B]pjnfciv:r.  Te  miníle  krijgh  ick  me  en  tooghje  van  terzije. 
Hoe  feyt  de  wijfe  mann  ?  In  alle  dingh  is  lije , 
Maer  in  wel  eren  en  wel  drincken ,  droogh  en  natt , 
Daerisgienaccy.  C.Kom,  koman,  Kees,  trooftme  wat. 

III.  BEDRYF.     I.  UYTKOMST. 
T  R    T  2(j 

sjmtvsicit  T.  Soeck  —  foeck !  —  me  lufte  wel  —  en  poosje — noch  te  legge , 

QË5V  Maer  —  'k  ben  te  dun  edeckt.  —  Soeck !  — Claes — 'k  moetje  wat de  *9gen  toe,  en  ÍCff^C  " 

puk  °e"    Benj '  al  op  Vaer  ?  foo  vroógh  ?  —  hoe  iftit  bet  verhoy t ! Syujl  n«r       g^^  ,  ̂   ̂   ftroQ  boyf>n  _  ¿^  de  ¿fl^fljfei  yerftfoy t> 
De  tijcke  natt.  —  wel  hey  !  heytet  te  nacht  eregent  ? 

Is  't  op  me  kliere  niet,  foo  ben  ick  wel  efegent. 
¿y*,*™   'tLuyckop?  Claes,  benje  geck?  Kees — Kees,  doet  dit  luyck 
ïïft"*  wat  toe. 

Kees,  —  waer  is  defen  uyl  ?  Kees  —  'k  ben  dit  fchreewe  moe. 
tel'!1""  'k  Moet  felf  op  j  fien  ick  wel  — ó  meníTe !  — foey !  wat  donder, 
Ttycu'abtutr  Hoeifthier dus  eitelt !  hoe  — 't  ftinckt  hierin 't  Voor-onder 
'"vreter    As  oft  en  mis-hoop  waer.  —  wel  hei !  ick  droomde  ftrack , 
"¿">-         i  Maer  nou  en  droom  ick  niet.  — dieveinfters,  endaddack, 

Dat  fien  ick.  — z  jxck ,  ick  iie  't.  we  leggen  an  de  pasle , 
Of an  de  kaey  •,  dats  wiss 3  'tgeficht  enken  nietfxle. 
'k  Sie  daer  defelfde  Poort  van  guftere ,  dat  's  waer , 
De  felfde  winckels  — jae'ck,  menoogebenneklaer. 
Wel  lieve  kindere,  hoe  droomden  ick  te  nacht!  Heer, 

Me  docht  ick  wier  op  't  landt  etrocke  by  de  Nacht-meer. 
Hoe  tornde  my  die  Pry ,  dieTovenaerfter,  die  — 

4  Wel  hey  !  't  en  is  ghien  droom ;  5  't  is  waer  ebeurt,  nae'ck  iie. 
Dat  Varcke  !  'k  legg  beghet  en  wentel  in  de  modder. 
O  Domeñé  t'Saerdam ,  je  bent  en  rechten  brodder, 
Je  had  me  foo  belooft ,  je  fout  die  Ugnery 
Belcfe  met  y  e  kunil ,  en  bidde  me  gat  vrv ; 

Nu i  Vuncdemumexperior,  prius  oboculoscsüginem  mihi  4  Satin'  eadem  in  vigilantem  expttuur,  qss  in  Ibninis 
sbiytiflè.  P.Mil-  2-4-  vif?.!  P.MU.Z.+. 

z  Equideiij  ecaílor  vigilo,  &  vigilias  ¡d  quod faftuwi eft  '  f  .M i'hi  hand  falfum  evenit  fomnium,  <juoJ  nottu  MC 
•.vuur.  P.  ̂ A'mpb .  1.  2.     Sane  f'apio&  ícniio.  P.  Md.  1 .  ; .     ¡bmaiavi.   P.  Mtl  1.4. 

3  üiegcoa'^raionenicapio.  P.  Pfcud.  1.  1. 



Klucht. m 
Nu  is  'c  y  tem  weer  het  fclfd ,  en  arger  as  te  vore. 
't  Is  waer ,  de  Vroemoer  ley  t ,  'k  ben  met  en  helm  ebore : 
Maer  gact  de  fpokery  de  menfien  ander  leen  ? 

Soo  finw'er  oolick  an.  —  '  O  heilige  gebeên 

Van  alle  Chriftene !  'k  ben  deur  elpoockt,  en  weer  deur  ■, 
'kEn  lijck  mefelveniet  —  Claes  Gerr'tfe,  j'hadcn  Meer  veur , 

Nong  krijg  j' en  Hengftop  ftall ,  of  en  Ruyn  ■,  'k  weet  noch  met. 
Wel  watte  miflickheit !  'k  ben  as  en  Knecht :  wel  iiet , 
Dat  bcnne  boxe  —  dits  en  wambes  mit  fen  knoope. 

Hoe  magh  men  backhuys  ft¿n :  't  en  is  noch  niet  beloope , 
'k  Voel  noch  gien  baert :  *  dat's  goet.  maer  hy  magh  komme.  toch} 
'k  Ben  en  jong  Mar.s-peribon ,  en  cerlt  ebore  noch. 

Maer,  'k hebben  hoetop,  doe'ck?  welwathet'ttebcduye, 
't  Is  by  men  ziel  kernijck !  me  lbu  de  kloeke  luye 
Om  fucken  Tovery.  En  Vrouwin  iene  nacht 

E  man  eworde !  Claes,  Claes  Gerr'tfe,  'k  wouw  je 't  faght. 
J  Marras  hy'c  fien  fel,  Heer,  watwild'renhuysjelegge! 
Hoe  bluts  wil  arme  Claes  ibenkijeke.  maer,  'kmaghfegge, 
Bellet  y  e  felve.  licht  fel  't  lelve  Tover- wij  f 
't  Spul  hebben  uyt  efpeult ,  en  hebben  Claes  mijn  lijf, 
Mijn  Claefens an  edaen.  datfou  al  moytjes koele. 

Ick  weet  niet  wat  ick  lieft  fou  wefen ,  om  't  gevoele , 
't  Wij  f  of  de  Manj  menheught,  dattuskeMansen  Wijfs 
E  rey  s  dat  fpul  ontftong ,  en  't  maeckte  veul  gekijfs 
T'Saerdam  in't  xvent-lagh  •,  elck  wou  de  wijfte  wele ; 
D'ien  hey  t  de  Manne  't  lock ,  d'aer  de  Wijfs  toe  ewefe  j 
Ick  hiel  't  doe  voor  de  Mann ,  en  wenilen  om  en  vaen 
Dat  ick  men  leve  mocht  in  Broeck  en  Wammes  gaen : 

En  't  loopter  hier  op  uyt :  *  we  leggen  al  en  wenlle , 
En  ongfe  licvien  Heer  verhoort  fomtijtsde  menlle 

Eerf'  om  fien :  wel ,  ick  mocht  wel  wete ,  by  de  giss , 
Of  onfe  Claes  noch  Claes ,  of  all  Clafijntjen  is : 

5  Ick  houwmen  an  de  koop ,  't  fpoock  magh  an  mijn  bekly  ve , 
Indien  't  me  laligh  is ,  'k  will  wel  Claes  Gerr'tfe  bly  ve. F  fff  Maer 

Sy  Itzint  hatr te  ttfit». 

i    "Dii  immoftales,  obfcero  voíínm  fidem !  ubi  ego 
pcrü  ?    ubi   i.nmutata   Turn  ?   ubi    ego   formam   perdidi  : 
P.^irnph.  |.  i. 

iptime  ufque  .idhuc  conventum  figoa.  P.  Min.  ¡.  > 
5   Namuthiclat'.iiushoclit,  li  ipfam  tem,  utCc:,  telci- 

Kdti  Nonxdepolclam medt  T,Hccs.\. 

4  Dii  voñram  fidem ,  qiur.i  fepe  forte  témete  Eyeniunt 
qua;  non  audeas  optare!  r.  T/j.  j.  i.  Siulti  hand  Icin.us, 
fruftra  ut  ömus,  cum  quod  cupienter  dari  rctimus  nobis, 

quali  ut  ia  rein  fit  poíl":mus  uofcere;  Cena  araittimus , dun>  inectta petimus.  P.  Tfait.  2.  4. 

5  Etaiequidsroconditiohsc  r.oDpcenitet.  PSiiJi.  1. 1. 



5-c>4.  X.       B  O   E    G    K. 

Maer  fou'ck'et  zijn,  beghet,  en  blijven,  alledingh 
Moft  wefe  na  den  eis ,  eer  icker  't  zeil  op  gingh  : 
1  Wat  drommel ,  laeteens  fien  —  of  oock  men  deel  men  deel  is. 
1  Welhey!£iV  EVEWEL  BEN  ICK  TRTNTjE  KERNELIS. 
—  Enwind-ey!  by  men  keel,  enwind-ey!  TrijnisTrijn. 
—  Maer  foefjes,  3  fou  't  niet  wel  Kernelis  Trijnfe  zijn  ? 
—  Wel  neen,  werentigh.  — Tnjnftaetvoor,  en 't  iiTer  even 
As  't  giftren  ochtent  was  —  ken  ick  't  me  niet  ontgeven  > 
—  't  Seit  niet :  daer  niet  en  is  verlieit  den  Heer  fijn  recht. 
Spill,  fpul  en  balie quijt.  — Neen;  'tiswier,  'tibeterflecht, 
Daer  is  geen  kijcke  nae.  O  fakerelemente ! 
(Vergeeftme ,  Lieven  Heer,  ickfeggetvangewente_) 
Isongfe  Claes  nou  noch  Claiijntje,  lijckasflus, 
Soo  ftaznewe  me  katr  niet  leálicke  ter  kuss  -y 
Dat  wil  en  hylick  zijn  !  men  liefteTover-vrouwtje, 

¿I'S.'  'k  Vergeeftje  voor  mijn  deel ;  helpt  Claes  flechts  van  fen  Vouwtjei 
't  En  dientme  feper  niet.  —  Sommier  fommarum  dan , 
De  nieuwe  Broock  moet  uy t ,  en  d'ouwe  Rocken  an , 
Hoedof,  Mutsop:  Ickmagh  van  bovenebeghinne: 
Voor  eerit  de  tuytte  los.  — 4  wat  maghte  Geck  verfmne  l 
Waer  is  men  Muts  ?  —  waer  is  men  lijfje  ?  —  waer  men  klett  ? 
—  Waer  zijn  me  Rocke?  — foet,  as  icker  wel  op  lett, 
Waer  is  men  Borfrock  ?  —  waer  men  Hemde  ?  —  waer  men  Ho  ie  ? 

Men  TofFele  beget !  hebb  ick  't  al  moete  lofe  ? 
Dencktan  men  Sleutel-raex,  menKufle-buyl,  men  Beurs! 
O  Spoockfter  wieje  bent ,  wat  vondje  daer  al  keurs 

Van  Goud  en  Sulver-geld,  asick'twelover-reken  ■, 
ft  len  Sulvre  Vingeroct  moll  icker  me  in  fteken , 

Moer  fotfels  as  ick  ben.  Jawel,  'thietToovery, 
't  Volk  wilt  foo  hebbe  >  maer  al  feime  Rooverv , 
Het  lyckentf'  op  een  deuyt :  hoe 't  onfe  Claes  fel  vatte, 
Daer  flae'ck  veul  twyrïels  an.  Afme  vertelt  dat  Katte 
Dan  Katte  zyn ,  dan  Wyfs ,  dan  Wolve,  dan  iens  Mans, 

Dan  Wol  ve  j  datdatgoet,  'kweet  nietwaar,  anden  dans 
Mekandervrolick  nueckt,  en  in  play  Hertjes  leve, 
En  datter  oppet  left  en  hoope  van  die  Teve Elck 

r   Peilctutari  hlc  vo'o  —  Nos  noftri  an  alieni  fumus  :  [  equidem  certb  eaJern  fum  qui  ièrnper  fui.  PUut.^Ampk.i.i. 
Nedum  quifpiam  viciaoium  imprudentes  nos  aliquis  immu-        3  Frullra  egomet  mecuoi  has  rarior.es  pmo.   T.  M  z.  r. 

liverit.  P.Mit.  1.  y.  4  Sed  fatin' eaoanitr.um  mente  üncerageto  ?  quiadhunc 
ï  Ctiièequideinnoiteiiuni.  leid.  Sed  quum  ego  cogito ,   modutn  lisc  hicfabuior?  P.  Baah.  3.4.. 



Klucht.  ¿-pc 

Elckop  en  Beufemftock  en  mette  bille  bloot 

De  Schoorftien  uy t  laveert ,  en  helpt  d'ien  an  fen  doot, 
Den  xren  an  en  wipp,  den  dorden  an  en  Vryfter , 

Dan  fit  hy  ftaegh  en  lacht ,  en  feydt  all ,  't  is  te  by  ííer  Í 
Wat  maeckme'tvolck  al  diets!  het  is  en  deel  licht  goed, 
En  hoope  Galgen-aes  voor 't  Hels  vyeropevoet, 
Met  brandmercke  verguit  van  allerhande  Heere , 
Hoer-waerde,  Koppelaers,  en  dieder  by  verkeere, 
Befteedcfters ,  Heelfters,  Huyckefaexe,  Dobbelaers, 

Qiiackfal vers ,  Heyens  met  der  kind'ren  opper  naers , In  dekens  en  lwart  haer  ewcntelt  en  ewonde  , 
Dat  volck  ken  toovere ,  en  toovere ,  gans  wonde , 
Ye  gelletjeuyt  je  beurs,  yekliere  van  ye lijf, 
Oft  okes  bokes  waer.  6  Claes,  faeghjeyewijf, 
You  arme  Trijntje,  Claes,  induftennigelure, 
Souje  nier  fegge ,  Claes ,  de  Duvel  of  fen  Bure 

Zijn  't  wijfan  boort  eweeft ,  de  Hoere  van  de  Stadt 
Die  hebben  't  veer  voor  veer  etrocken  uytter  gat  ? 
Wel  moch je  't  fegge ,  Vxr  ;  ick  moetet  felver  fegge , 
All  weet  ick  felver  niet  wien  dat  ick  't  op  fel  legge. 
1  OSchelme  ,  wiejebent,  ó  Varekens,  waerje  woont, 

J'  hebt  een  verraders  hart,  an  Knelis  kint  etoont , 
Jxf,  en  verraders  hart ,  dat  fegh  ick.  vriende ,  Bure, 
Goeyluy,  kijekje  niet  uy  t ! 

III.  B  E  DR  Y  F.     II.   UYTKOMST. 

HANNEKEN-UrT.      T  R  T  2^. 

H.  't  Is  nou  bekans  dray  ure, 
Den  dógeroót  goot  op  j  may n  dinge  zay n  gedoón ,  (g°°n » 

'k  Ben  hiecs  en  droigh  gefchrieewt ,  'k  magh  ick  noör  heuys  toe 
En  flópen  egoechgatin  defen  dagh.  2  Was  ditte? 
'k  Docht  daddick  e  gefpoóck  (God  zsegen  ons}  fagh  fitte : 

Ff  f  f  2  'Wad 
i   O  (celera,  ó  genera  (ñctilega!  Ter.  ̂ iitlpU.  3.  2.     Pro  peflumurn  pelTumdate,  vindícate:  ne  impiorum  potïus  fit 

Dii  ¡inmortales ,  racious  itidignum&malum !    Anquic-  pollentia  ,  quam  innocentium,   qui  Ie  fcelere  fieri  volunt 
quam  hodieeft  faclum  indignius  ï    T.  Phorm.  5 .  8.     Ofaci-    uobiles.     Voftram  iterum   imploro  fidem  ,   qui  propc 
nusanimadvertendum.  T.  ̂ Andr.  4.  8.     Hei  rnilii  difperii !  hic  adeftis,  quique  auditis  clamoiem  meum.  Ferte  fuppe- 
vocis  non  habeo  iatis.  vicini ,  interi: ,  perii !  1'.  Aio/2.  4.  ;.  tias.  T.  %ud.  }.  i.     Obleero  voftram  fidem ,  fubvenitecivcs. 
Obleero,   populares,    feite  mifero   atque  innocenti  Auxi-  P. Men.  $.  7.     Ecquis fuppetias mihi audet afierre ?  HU. 
lium:    fubvenite  inopi.   t.ÍAÍx.1.     Pro ,  populares !   vo-  1  Sed  quid  hoc  cft  ?  quid  hoc !  quid  hoc  eft !  quid  ego  vi- 

ftram  ego  imploro  fidem,  Agticolsc  >  accolz  ,  piopinqui  qui    deo  ?  quomodo  ;■     Satin' ego  oculis  cerno  r  Pr<sn.$.¡. 
eftis  hjs  regionibus,  Ferte  opem  inopix,  atque  exemplum  ; 



jpó  X.      B    O    E    C   K. 

1  Wad  ift  oick  ?  —  't  is  e  mens  — 't  is  ene  vent  die  krayt , 
Ofenenhontdieheuylt.  — dattimenieten  bayt: 

Wat  en  bieeft  ben  ick  ick !  't  is  ene  knecht  in  fpeci. 
1  Wat  is  ou ,  Jongman  ?  fpreeckt.  —  en  hedde  gieen  difcreci  ? 
As  enen  Officier  ou  aenfpreeckt ,  fwaygde  dan  ? 

Kom  ,  kom,  gefchickt,  belseft.  fiem' eens  oón  as  e  mann. 
3Siedoóriens,  bay  men  ziel,  'tisenelievelacker, 
4'tlsefuettronike;  5 Jongman,  woórsouwemacker, 
Hoe  iitt'  hier  fus  allieen  ?  het  fchaynt  ene  Lackay 
Of  foo  e  Póiike  te  zayn ,  of  alle  bay , 

'  Van  enen  kolen  Don.  'k  fien  ick  't  wel  oón  de  klieere , 
Oón  fulcken  liveray  kent  me  licht  fulcken  Hieere. 
7  Wat,  isougeltvertuyft,  enkousenfchoenentoe? 

T.  ]x ,  'k  ben  ka:l  en  beroy  t :  mxr ,  vrient  ick  weet  niet  hoe ; 
Weet  jy  't  niet  ?  H.  Wadden  fproóck  !  8  was  zayde  veur  en  nöci  ?  ' 
5  Lot  fien-,  'ten  wasgieeSpoinsj  dat  heet  en  ander  groei: 
Toloins?  niee,  noch  al  min.  Vandufent,  LeuykcrWals! 
Dat  is  foo  wonderlayck  om  hoiren ,  en  foo  vals. 

]°Parlez,  je  parleávous.  T.  Men  kift  niet  meer  t'avoefe, 
Ick  danckje  voor  je  bier.  H  Hay  feet  door  yet  va  krocfe , 

Nö'ck  tuilen  baye  kan  begraype.  't  goó  bekans 
As  Neerdeuyts  ■,  moor  foo  noch  wat  op  fen  Engelfmans  : 
Sout ene Stia:rt zayn?  Ser,  kanyounotlngelsfpeke? 
T.  Wat  feggje  ?  H.  Das  goe  Deuy  ts ,  en  bay  gans  eleweke , 

't  Is  Hollans  •,  'k  moghtick  ick  f'  wel  payfe.  Knechje ,  dan , 
(^Soo  veul  noch  kan  ick  's  pas}  hoe  komj'  hier ,  foete  mann  ? 
T.  Ick  heb  en  fopte  Mann ,  Claes  Gerritfeby  name ; 
Mxrdaten  ben  ick  niet.   die  mijn  men  klierename  , 

En  hongeder  me  voor  dit  luys-neft  an  me  gat , 
Betoov're  you  geficht.  H.  Moniieur ,  hoe feghde  dat  ? 
%  Ick  ben  Monteur  noch  Mann ,  of  me  broock  groen  of  geel  is  ;. 

't  Seit  niet ,  en  évewel  beii  ick  Trijntje  Kernelis. 
H.  Was 

i   Quid  hoc?liominis5  quieft  hic  ornatus,  ncqueo  fatis I       6  Apparet  fervum  hunc  eiTe  Domini  paupens  mifetique. 

ir.'irari,  neque  conjiceie.  Nifi  quidqi.U  eft,  procul  hincli-    T.  Em.  %.z 
bctpriu',   quid  fit ,  (cifcitari.   Ter.  Euu.  3.4 

1  Quid  tibí  vis!  fatifne  lánus  ?  quid  tr.e  Afpeftas!  quid 
taces  ?  T.  Eift.  3.  j. 

5  Qiütn  liberali  facie,  quam  setate  integra  !  T¡r.  Eun.^.z. 
erft  líetele  forma  luculenta.  Tir.-Heatit.  31  í. 

4  Ofaciem  pukhram  !   T  Eun.  3.  2. 
5  Adolefcens ,  primum  abs  ie  hoc  boni  venia  peto ,  C  Ubi 

7  lflud  quid  malí  eft  ?    Nc  lacruma  ,    atque  illuc, 

quicquid  el't ,  fac  me  utfciam-  Ncretice,  neverere;  crede, 
inquammihi:  Aut  coDlolando  ,  aut  cenfilio  ,  aune  juvero. 
T  H.attt.  r.  1. 

8  Quifo  quid  hominis  es :  T.  Huui.  4.  7. 
9  Onde    ego   hominem    hunc    eflè   dicam    gentium.. 

T.  Pfiud.  4.  í. 
flace:efotiseft,  nuhiutrcTpondeat.  T.rh.z.z.  ¡o  Quid nunc taces?  tecum  loquor.  T.Mi/.z.¡. 



Klucht.  ¿pj 

/íWaszayde?  r.EMann,  asisyeSufter  en  ye  Moer. 

H.1  E  Vroumens !  lot  ieens fien.  — r.2Wcgh,ick  en  ben  gien  Hoer; 
Y'hebt  fucken  ilagh  niet  voor.  — 3  'k  feggje ,  Icet  me  mit  vrede , 
♦  Of  icklelje,  opmendoot,  onder  men  vpete  trede: 
Wat  feit  hier  wefe  ?  H.5Jö,  zayde  foo  boos  van  oórt  ? 
6  'k  En  wiftes  nief  veur  nou,  dach'  e  recht  Vroumens  woört. 

Te  minfte  maghme  fien  waíT'  in  den  boefem  vure ; 
Dast'Antwerpe  gemayn.  '?  fie,  wat  en  fottekure, En  foude  niet  e  mens  e  memmeke  lóte  fien  ? 

T.  Loop ,  deufe  malle  geck ;  al  bennew'  hier allien , 
'kWillniet.  enevewel,  of  ye  docht  dattick  fluytte , 
En  maeckteje  wat  diets ,  komanne,  voelt  van  buy  te,  ¿? /«;<><»  9 

Wiens  lijckent  dit  fpul  beft ,  ye  Vaers  goet  of  ye  Moers  ?'  %"*- H.  't  Is  ibo  woór  as  ick  laef  e  vrouwke  ]  mes  amours  ? 

Melieveke,  mekint,  'kanick'ouyewersdiene? 
Ickfchenckou  men  hieellayf.  9T.'kEn  eysnietasjebiene: 
Lientmedie  vooren  poos,  en  helpmen  hier  van  doen, 

Eer  dat  de  Sonn  op  gaet 10  (fe  fchijnt  vaft  op  te  ga?n} 
't  Volck  is  hier  y  verigh ,  fe  loope  vroógh  te  Kercke , 
11  En  alfmen  imment  fagh ,  de  loofte  mochten t  mercke , 
"Dan  kreegh  ick  wel  en  galgh  met  jongens  ammen  ftaert. 
H. J  3  Seghme ,  men  herteke ,  woór  dach  ge  garre  woórt  $ 
'k  Sal  ouwe  Laydts-man  zayn :  I+  al  fouw'ck ick  immen  doit  goón. 
Och  erme ,  moette  foo  met  die  froy  voetjens  bloit  goón  ? 

Is  't  verr  ?  woór  moete  zayn  ?  T.  'k  ken  hier  de  (trate  niet  ; 
't  Is  eurgens  by  een  Poort,  ick  weet  niet  hoefe  hiet. 
H.Sint Joris?  Kayferpoirt?  T^Neen.  //.Kipdeurp?  r.Gien  van  alle. 

H.  Is 't  oón  de  wóterkant  ?  T.  Wei  jaet ,  wat  meughje  kalle  ? 
F  f  ff  3  Claes 

i   Muüei,  iftam  rem  inquifiiam  ccrtum  eitnonamittcte.'  Et  te  oro  porrb  ,   in  hac  re'adjutor  fis  mihi.   7Vr.  Hec.  4..  4. 
P.  ̂ Amfa.  1.1.  I      10'  Nam  hoc  quidem  adepolhaud  multo  poft  lucelucebrt. 

1  Non  ego  fiim  polluta.   potin'ut  meabftineas  manum  !  \  r.  Cure.  1.  3. 
T.  Rul.  z./r.     Er.  Neattingas.   í.  Ofrende  vero.  E  r.Nolo.  j       11   Alio  patio  honeftè  quomodo  hincnunc  abeam  nelcio. 
X'.  Non  zquutu  facis.  P.  Epid.  ;.z.  Ter.  Ettn  4..  4. 

3  At   te   pol   ubi   Fofthac    comrmmito    iftas    nianus  i      12  E¿o  pol  qnoque  etiam  timuia  fum,  cum  venir  in  men- 
T.  Hwui.  3    3 .  !  tem  ,  qua:  lim.  T  Hee.  y.  r . 

4  Si  attigitTès ,  ferresinfjrmninm.  T.^ld.z.i.  13   Cedo  manum,  nolo  equidem  te  affligi.  P.Mo/l.  1.3. 

5  Ecct  autemtu  quoq'jeproterv'e  iracundus  es.  THic.3.5.         14.  Non  li  capiundos  mihi  fdam  ¡nimicos  omnes  homi- 
6  Quidj   ¡usmuliere,  atqueaudscius  ?  Plaat.  Mil.  2.  3.     'nes.  T.^Andr.a,.i.    Animam  ielinquam  potiusquamre  dele- 
7  Non    üect   te  iiccè,  placide,  bellam    belle   tangere-    ram.  Ter.  ̂ Adtlph.  3. ;.    Irco  tk  operara  dabo,  & defendam  6c 

P.  Rad.  i.  4.  fubvenibo  fcdulo.  Nunquam  te  puar  perire :  meperireetl 

8  Ta'nquam  íi  emetis  me  argento,  líber  fervibo   tibi.    a.-quius.  P.Moft.i.%.     Quia  certum  elt  mihi  quali  umbra , 
Plaat.  Men.  ¡ .  ■  \  qtioquo  ibis  ,  te  peifequi  :  quin  etiam  ,  C  in  Cilicem  ,  vis 

9  Ob;e:ro,  es  ;   opcram   ut  des  mi!  i.    Nee  \  peigere,  fequi  deaetum  eft.  T.  Caf  v4íl,  1 , 
finas  in  meinfignitè  Seri  untaw  injuriam.   P.  Mm.  ¡-  7,  J 
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ClaesGerritf'hietmeMann,  en 't  is  en  Schipper;  Baes; 
1  Die  leyt  hier  met  ongsfchip;  óVazr,  't  is  fucken  Claes , 
Datj'  hem  koil !  H.  Soo ,  foo ,  foo ,  nouw  fullewet  wel  vinde. 
T.  Ja  wel ,  all  is  't  fchoon  dagh ,  ick  wangdel  afte  blinde , 
*  Ick  volghj' op  goet  geloof;  'k  vertrouw  je  mient  gien  arg  : 
Nochrouwtetmevanalldemoeytedie'ckje  varg. 
3  Hebj'  oock  en  Vrouwtje  ?  H.  Och  jó ,  en  heel  galante  Moeyer, 
Fróy  en  bizeart  geklieet ,  en  meddet  hoórvoll  poeyer. 
T.  Soo  Joffrouw  Klappermans !  H.  Das  hier  foo  de  manier , 

't  Is  hier  al  Uffrauw ,  klayn  en  groit.  T.  Wel ,  waerfe  hier, 
Ick  gaffer  wel  en  less  ;  nouw  fel  ick  fe  you  liere. 
lile  wat  goelickjes }  en  dratght  fe  moye  kliere , 
Lxtfe  niet  licht  allien  deur  vreemde  ftrate  gxn : 

Houtfe  wat  in  't  verfier.  wangt  hoe  't  mijn  is  vergom , 
Datkenjernouw  verflxn :  yeiietetvooryeooge. 

4  O  lieve  Klappermann ,  'k  ben  fchandelick  bedroge , 
Hier  weunt  en  boos  gedacht  van  Vrouw-volck.  H. s  Das  wel  woór. 

'k  Had  ick  doógs  wa  mieer  rufts ,  aíTet  foo  nieten  woór. 
Elck  heuysken  heefie  kreuyske.  T.Jadat's'touwefpreeckwoort. 
6  Maer  hoor ,  foo  j'hier  of  taer  en  klucht  van  defe  weeck  hoort , 
Of  in  de  Crante  leeft;  ?  en  melt  toch  niet  van  mijn; 

'k  Sel  fien  of 't  voor  me  Mann  bedeckt  fel  kennezij  n , 
Soo  weet  jy  't  maer  allien.  en  ien  is  gien  :  niet  vvxr ,  Vxr  ? 
Licht  dattick  korts  van  hier  vertreck ,  en  op  en  aer  varr : 

Daer  mes'tuyt.  felje  me  trouw  wefe  ?  H.  Wadden  vroógh  I 
8  'k  Ben  ick  ick  Klapperman  bay  nacht ,  en  nic  bay  doógh ; 
Doórmeughdevaftopgoón.  Oliefkint,  fou'ck  ick  melden 
All  waddick  wel  bay  nacht  fien  omgoön.  9  ick  vertelden 
Van  hier  to  Bruflel  toe ,  en  quómer  noch  niet  deur : 

Moor  ick  en  kout  moor  's  nachts ,  door  treek  ick  gófie  veur. 
T.  'k  Krijgh  bleinen  in  men  voet ,  'k  en  kent  niet  langer  harde. 
H.  Dat  had  ick  wel  gevrieeft :  Corófi.  T.  Is  't-noch  varde  ? H.  Nieent, 

ï  Nunc  quem  quacro ,  commonftrarefí  potes ,  Inibisame  I      s  Verum  meam  uxorem  ,  nefcisqualisfit.    fateoream 
iolidam  &. grandem gcatiam.  P.Curc.^itl.  3.  |  eflèimpoitunam  atqueincoiiiinodam  Plaur.^ifin.  1.  1. 

z  Intuamcullodiam  mequeSc  meas  fpes  irado.  V.Mof  i.\.\      C  Quodcum  lcribitur ,  per  urbem  irtidebot.  P.Caft.  4.  •. 
Nefcio ,  líetele ,  neque  unde  eam  ,  atque  quorfum  eam T.  Bun.  1,  j. 

!  Sed  quid  mulieris  Uxorem  habes !  aut  quibus  moratam 
moiibus?  T.Hcc.  4.  4. 

4  k»  unquam  cuiquam  contumeliofius  Audiitis  faftam 
injuriam  quam  lwc  eft  mea  ■  T.  Pb.  »,  ï. 

7  Neque  opus  elT:  Adeo  mutito  ¡  placet  hoc  non  fietiiti- 
dem  ,  ut  in  Coinadiis,  omnia  ubiomnes  reiciicunt. 

8  Malo  quidem  me  dignum  quovisdeputem  lüd  faciam. 
Ter.  Himt.  j .  r . 

<>  Qua;   hic  monilta   fiunt,   anno  vix  poflum  cloqui. 
T.  Usfl.  z.i. 
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599 tf.Nieent,  noch  ene  fcheut  weeghs ,  en  hondertpaíTe.  fiet, 

Door  fied'  airee  va  verr  de  mafte,  weette  niet 

Hoedatouvlaggis?  T.Jie'ck,  ickfelfeftrackwelkenne: 
Daerleytonsfchip.  Goddanck,  datw' eens  tot  hier  toe  bennc. 
Nou,  fijn  Man,  goeden  dagh,  'en  groóte  grooten  danck. 
H.  't  En  is  gieen  danckens  wasrt.  hoe  kraygde  nou  en  planck , 
Omt'fcheepteróken?  T. Hó.'  datkenickwelbeitappe, 
De  fchippers  Vrouwe  doen  't  wel  Tonder  gangh  of  trappe : 
Gedieuw.  H.  'k  Wens  ou  goey  ruft. 

III.    BEDRYF.     III.   UYTKOMST. 

HA    2^,  ?t  E   K   E   2^,-U  T  T. 

H.  'k  Wil  fegge  mette  Mann : 
't  Sal  e  mirókel  zayn ,  foo  fe  't  foo  kkcre  kan. 
Ick  bender  af  verloft ,  en  van  e  veuyl  temtóci ; 

Wa  duvel ,  l  't  vrouwken  had  me  fulcken  goey  en  groei : 
Ick  wirt  foo  wonderlayck.  moor 't  is  nou  w  over,  'kmagh 
Go  fegge  fonder  fund ,  men  Liesbet  goey  en  dagh. 

III.  BEDRYF.     IV.  UYTKOMST. 

T  R    T  T^j      KEES. 

T.  Kees  —  Kees  —  Kees  ,  benje  doot ;  wat  duy cker ,  is  dat  fkepe !  £>  "ffi* 
Kees,  feggick.  K.  Hou  !  —  wie'staer?  T.  Kijckuyt. — 3fietde 

geck  gspe. 
K.  Wat  fchortje !  fchaemje  niet  foo  vroógh ,  en  half  voor  dagh 

Te  loope  bedele  ?  dat  ick  't  noch  ereys  fagh , 
*'kMiendackjemet  en  honcks  lantaren  uytfou  lichte. 
7*.  'k  En  bedel  niet.  K.  Wat  dan  ?  wat  felje  nou  verdichte  ? 
5  Ye  grinnickter  noch  om ,  doe j'  Honfvot  ? s  buyte  boort , 
Dat  rae'ckjou  as  en  vrient,  meughjeghien  Stockviss ;  voort. 
7".Soet,  Kees,  fi  et  watje  doet:  'ken  bedel  niet.  /C.Keda:re, 
Yefelt,  beget,  'tfchipuyt,  all  fou'cker  voor  plockhacre. r.'kEn 

i  At  tibi  Dii  femper,  quiiquis  es,  ftciant  bene.  P.iitn.s.7- 
1  Petliberalis  vifa  eft.  T.  Hec.  5.4. 

3  Utpaüdiculansofcitatui  !  T.  Min.  $•.  z. 
4  Novi  ego  hos  pugnos  meos.  hinc  ego  ,  G  tu  me  irritave- 

lis ,  placidum  led'  hodiè  reddam.   P.  Cure.  $.  3. 
<   At  utconfidenter  mihi  contra  aftirit !  T.  Capt.  3.  j.    Vix 

me  comineo ,  quin  invclem  ia  Capiüum.   Monltmui  >  etiam 

}"• 

ultib  detifum  advenit.  T  Eun.  5.2.    Itan'  lepidum  tibi  vi- 
fumeít,  Icelus,  nos  ¡ttidere.  T.  Eun.  5.7, 

S  Abin'hincabocuüsi  abin' hincan  non  ï  cavefis  te  v¡. 
c'eam.  P.^Aul.  4.  4.  Nam  adeö  ,  nifi  abisafimum  ,  acdi. 
cis ,  quid  quarras ,  cito ,  Jam  herde  ,  ego  hic  te ,  qyali  fns 

Catulcs,  pecibuspioteram?  i*.~7}kc,  2.  ï. 



6oo  X.    B  o  e  c  è: 

71  'k  En  eis  weren tigh  niet,  ick  gaefje  liever  wat. 
.    K.  Ick  jou  me ;  'en  voor  eerft  daer 's  en  voet  injegat. 

T.  Maer  fiet  wie darje't  doet.  K.  Wie  foucket doen  ?  jou  Funne. 
T.  Kees,  hoorereys.  K. Heruyt,  'kwiljer  gien  tijt  toe  gunne. 
TiKeesKrijniïe.  A'.Jae,dat'swxr,  foohietick,  wat  roert 't  jou? 
Waer  hebje  dat  ehoort  ?  -  as  rechts ,  hier  kom  ick  nou 
Met  foetc  wooretjes.  3  Fielt,  wilje  niet  vertrecke , 

Den  Baesleytin  de  koy ,  en 'k  durf  hem  niet  wel  wecke, 
Hy  's  wat  onpailèlick :  maer ,  fbejeme  te  ftijf , 
Ick  weet  wel  beter  raet ,  —  hy  hey t  beget  en  Wijf, 
Een  blancken  Duvel !  niet  met  hangden  en  met  voete , 
Met  klauwen  as  en  Valck :  maeckjeme  langer  moete , 

Die  fel  ick  j'  an  je  gat  gaen  ftoke.  T.  Dat  's  gien  noot  -y 
De  Vrouw  fel  't  me  niet  doen  :  kijck ,  ick  ben  naeckt  en  bloot, 
En  't  Wijfjen  is  goet  arms.   K.  Wat  weetjet?  T.  Sou'ckt  niet wete! 

^S'heitmefoo  mennighítick,  javannerleckerilete, 
Van  heur  hangd  in  de  mijn ,  ja; ,  Keesjen ,  in  men  mond 

Eftoke.  K. s  In  jouw  mond?  T.Jx,  datP  hier  fel  ver  itond, 
Sefoutbekenne.  K. Kom,  ickfelfejegamrópe: 

6  Maer  fiet  toe,  leugenaer.  T.  J'hoeft  foo  varr  niet  te  loope, 
hc/ttf."1'"   Hier  iíTe.  —K.  Vrouw!  —  Trijn!   —Vrouw!  r.Sus,houdje backes  toe. 

K.Mxr  Vrouw!  T.Mxckt  gien  gefpoock.  K.Mxr  Trijn,  jou 
malle  koe , 

'Hoefiejerfusuyt?  T.  Sus:  s'k feitje  wel  iensvertelle, 
As 't  pas  geeft.  K.  'k  Word  fchiergeckas  ick  j'  in  deuie  veile 
Sieproncke!  benje'toock?  Vrouw,  benjet?  benjet,  Trijn? 
Watfouje'twefe!  neen'tenkennietmeuglick  zijn. 
7. Nou.ftillejy  ,  'eken  wel.  K. Jx wel,  watpeftelenci, 
9  Hoebenj'  hieran  eraeckt?  T.  Sus  hebje  gien  pifiienci? 
Wehebbenou  gien  tijt,  I0as'tquaetweeroveris> 
Dan  fel  ickje men  ftorm  verrékene.  fegh by  ghiss, 

Of 

i  Item  tibi  etiam  ,  hoc  premii  feres.  riant.  Men.  f.  7. 
z  Vah  definiré  ápparas.  P  ̂ tf  z.  4.. 
;  Nam  li  moleflus  pergis  efie  ,  jam  intto  abripiere,  at- 

que  ibi  ufque  ad  ticrein  nj-eriex  loris.  T.^t.t.i.  1.  Videris 
ciuam  raox  vapulare  vis,  nifi  atHitum  hincabis.  P  ̂ Amyh.  t.  t. 
Kam  time irritafüs,  hodiè  lumbiftagium  hin; ¡mferes.  Ilid. 

+  A'  iia  me  fervetjupher ,  ut  proptioi  i  13 i ,  rraam  ego  lum 

5  Tun'iddieere  andes?  quod  nerrounquam  liomoante- 
hac  vidit  ?  P.  *Amph.  2.1. 

6  HomoaudacilT.me.  Cumiflacne  teoratione  hucadroe 

adireaufum.  ¡nipudens?  P.  ̂ Aut  4.  10. 
7  Qiiidiflucinqtiam  ornatielr.  T.Eun.i.  z. 
8  Mult.TqLia:  nunc  non  eft  narrandi  locus   T.^indr.  :.z. 

9  Narra iftuc quïlb quid  (iet.  7V.  Enn  5.5. 
ac  tu  1  nenio  eil  homo.  T.  Ti;.  5   3.  I      10  Hocpofteriusraxolcibis,  ubi  erit  o:nini.  P,£p.j.i, 
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Of  Claes  wel  foo  vaft  flaept  dattickem  niet  fou  wecke , 
Of  ick  en  beetje  van  fen  deke  quam  te  trecke , 

En  króper  by  te  koy  ?  K.  Och  jae ,  dat  weet  ick  wel : 

Ick  preeckt'em  guft'refoo  veulfoopjens  in  fen  veil , 
En  foo  veul  fmoockjes  toe ,  dat  hyje  fou  vergete : 

(Wangt  Vrouw('k  ken  quxlick  Vrouw  noch  fegge)je  moet  we  te, 
t)er  heit  en  lydigh  fpulom  jouw  in  't  fchip  eweeft) 
'k  Will  fegge  datje  wel  vrymoedelick  en  veeft 
Meughc  líete,  fongderfcurgh.  hy  ken  niet  wacker  worde 
Voor  middigh ,  dat  giet  vaft :  en  of  hy  foo  wat  morde , 

Houwj'of  jegeckwiert.  T.Braef!  'k  fel  ierft  dit  vuyle  goet 
Gxnfchoddevan  mennaers,  beneen  in 't  Ruym.  K.  Dat  doet. 
T.  Maer,  Kees,  hoerxckickanenhemt?  gansfelleweke, 

Men  fleutel  isparduy.  K.  'k  feit  Troortjen  op  gxn  fteke. 
T.  Dxr  ley  t  men  werckedaeghfe  goet  oock.  brengt  al  mé . 

III.  BEDRYF.     V.  UYTKOMST. 
T   R    T  2(j 

T. l  Dat  is  en  brxve  knecht  ■,  wel ,  as  't  Kees  niet  en  dé , 
'k  Weet  niet  hoe  't  locke  fouw.  dier  keumt  hy . 

III.  BEDRYF.     VI.  UYTKOMST. 
KEES.      T  R    T  2\£. 

/C.Hier'sjegoetje, 
'k  Hebt  Troortje  toe  edaen.  71  Ick  danckje  men  goe  Bloetje : 
^tSelteverdienefben.  K. 3  Watmeughjefegge,  Vrouw? 
4  Maer  je  verftong  flus  wel  wat  dat  ick  fegge  wouw , 

Doe'ck  die  quse  woorde  fprack  : J  ye  feltle  niet  gedencke , 
Nie  wa:r ,  Moer  ?  T. s  Malle  geck !  '  ick  ièlje  noch  befchencke 

Gei 

Voor 
i  Hicnon  amandus  ?  hiccine  non  geftandusin  lïnu  eft ! 

Ttr.^ii'tpb.+.S.     Nam  ismihieft  proféfto  íervus  fpettatns 

fatis.   T.  *Ai.  ¡.  6.     Ns    lèrvum  graphicum  &  quantivis 

ptcüi!  non  caru 'ft  auro  contra.  P.Epnl.).}. 
i  Spero  ego  mihi  quoque  Tempus  tale  evaotürum,  Sctibi 

gratiain  referam  parem.  P.  Mire.  5.  4. 
3  Ego  in  hac  re  nihil  reperio,  quamobrem  laudes  tantope- 

K,  Meum  officium  fado.  T.  ̂ Al.  4.  z, 

4  Irao  ita  quarlö.  ur.um  hoc  fcito,  contumelia:  non  me 
fecitVecaufla  ,  led  amoiis.  T.Em. f.z.  Nunc  dtmumame 

inlïpienter  raítum  eüe  arbitrar ,  Cum  rem  cognolco ,  at  non 
ma.'itiofètarueu  Feci.  ¡Uut.  HU.  1.  í. 

5  Oro  te,  Mihi  ignofcas,  11  quid  imprudens  culpa  peccí- 
vi  mei.  P.  Epid.  ¡.  z.  Nunc  hoc  mihi  ignofcas  quarlb. 
P.Mil.  z.  6.  Atquehoium  verborum  caufla  caveto  mihi  ¡ra- 

ta fuas.  P.  C*ft.  3.3.  Quïlb  ne  vitio  vortas  ,  lta  iracundia 
obftitit  oculis.  ['.  iAf.  2.  4. 

6  Age ,  inepte  quafi  nunc  non  norimus  nos  irucr  nos, 
T.  *Ad.  1.4.  Scio,  Et  pol  propteiea  magisnunc  ignofco  ti- 
bi,  Non  adeb  in  humano  ingenio  fum,  ñeque  tam  imperita. 
T.  Enn.  s.  2. 

7  Faciam  boni  tibi  aliquid  pro  iíla  re,  ac  lubens.  Ter. 

Hmut.  4..  4.  Ut  tibi ,  dum  '.wam ,  bcHc  veliiii ,  plus  qusin 
mihi.  P.df.z.  £. 



fol  X.      B    O    E    C    K. 

Vaordeufe  nieuwen  dienft,  en  voorden  ouwe  toe. 
Gcnachtj  ickmagh  niet  meer,  ick  ben  beget  foo  moe , 

Dat  ick  men  tonguytfteeckj  en  't  fangt  valtimmen  ooge; 
Ick  ftxp  fchier  dazr  ick  Rx.   kofsje  dit  hemt  wat  drooge , 
Het  komt  foo  vochtigh ,  Kees ,  uy t  die  verbrufte  kas. 

K-  Wel  hoe,  Vrouw,  wordjedol?  is'targerafletwas? 
Wel  hey !  waer  fou'cket  vyer  ontfteken  in  't  Voor-ongder , 
Daer  Claes  leydt  ?  droomje  Vrouw.  T.]x'ck  toch,  en 't  is  gien 

wongder. 

III.  BEDRYF.     VIL  UYTKOMSI 
KEES. 

ji.  Mxr 't  f«l  wel  wongder  zijn,  ftel  jydieMann  tevreen: 
Y  gut ,  Moer ,  kenje  fulcke  kunsjes  ?  Gx  jy  heen : 
Je  feit  me  kxr  wel  hxft  totte  bongtwercker  vinde. 
Mier  wat  het  te  beduye,  '  fe  worde  ftrack  weer  vrinde, 
As'tTrijn  verkurvenheyc:  Claesisgoet,  en fy loos: 
Schabxt,  *  wat  roert'et  mijn  -,  'kgxlegge  noch  en  poos. 

IV.   BEDRYF.     I.  UYTKOMST. 

KEES. 

>:.  Wat  drommel ,  ftxt  de  Son  all  Zuyd-ooft !  datscflxpe  ï 

Wel ,  't  feltem  foo  wel  doen ;  noch  doen  ick  niet  as  gxpe. 
Mxr  niet  van  vxck,  goeluy,  datje'tweet,  't  is  van  dorft , 
En  lout'ren  hongers-noot.  y  gurcke ,  watten  worft 
Sou'ck  nou  wel  flingere  deur  twie  drie  holle  tande , 
Daer'ck  fulcke  pijn  in  heb !  ó  meníTe  van  verftande , 
Die  't  eeril  ombijten  in  de  weurelt  hebt  ebrocht ! 

Lang  moetje  leve ,  't  was  te  lijdigh  wel  bedocht. 
nyif.jjht    Jck  hacj  hieronder  watop  voor-raedt  wegheftoke : 

h}h'JL!in  Suck  Beesjen  uyt  het  fout  en  koft  niet  veul  te  koke : 
ïjt'eÜ'.'""'"'  E°5  mijnent  halve,  'kmeught  foo  wel,  asClaesenTrijn 

Der  Speek  en  der  Braen-bout ,  aif'  opper  befte  zijn. 
Maer ,  nou'ck  an  't  volckje  denck ,  3  hoe  meughefet  al  mxke ! 
'k  Hebb  fommes  daer  benêen  het  bedd  all  hoore  krxke  j En 

i  Injurii.fufpkioncs,  inimicitix,  inducía: , bellum  ,pax  I  Bis  tanto  amici  funt  ínter  Ce  quam  priíis.  P.  ̂ 4mph.  3.  ;. 
iur(i\m.  T.  Eun.  1.  1.  Vctum  iras  fi  qua:  fortè  eveniunt  |  2  Pottreiiio  >  inter  fetranSgantipfi  ,  utlubet.  T.ilec.-j.f. 
hujuinodi.  Inicíeos  luifmn  íi  reventum  in  gtatiani  elt,  ¡      3  Quid  egcriniinteife,  nondumetiamício.  T.  Ht»»t.  1.  s, 



Klucht.  <j0. 

En  dan  wat  mompele ,  en  dan  wat  ftommele : 

Nae'ck  mere kte  deur 't  befchotan  pijpen  trommele, 
Soo  voerdef '  oorlogh ,  en  dan  maeckteie  weer  vrede : 
''t  Is,  trouwens,  mierebeurt;  en'tlijckent  oockwelrcde, 
Dat  Mann  en  Vrouw fomtijtsiens  vallen  over  hoop, 
Engrommelen  en  poos,  en  geve  dan  weer  koop : 

lek  fie  dat  alle  ding  foo  beurt  hout :  kijck ,  dan  waey t'et . 
Dan  regent'etereis,  dan  miftet,  dan  verdraeytet, 
En  't  wort  weer  handigh  weer.  Daer  komtfe  van  beneen , 

1  Ons  Vrouwmens ,  onfe  knecht  ("'t  hanghtme  noch  an  men  leen  , Soo  fchrickten  ick  te  nacht ,  enochtent ,  will  ick  fegge.} 

IV.  BED  R  Y  F.     II.    UYTKOMST. 

KEES.      T  R  T  N. 

K.  Gemeurghe ,  Vrouw.  T.  Dagh ,  Kees.   K.  Konje  niet  lange* 
legge  ? 

Hoe  ifter ,  hommeles  ?  T.  In  't  alderminfte  niet. 
'kMaghmewathuIle.  —kijck  hoeder  dit  hooft  uytilet,  sjgaeny 
'tStaet  noch  fchier  as  en  knecht.  /C.Enknecht,  Vrouw  !  welke- 1'"^»»" 

da:  re,  ft^hjai» 

Ye  hebme  foo  ontftelt ,  'k  en  kenme  niet  bedxre :  "lyghZlrdn 
Ye  waert  foo'n  kluchtige  guy  t  van  en  Bedeker ,  ***''• 
Alfucke  moyen  fielt !  hoe  moelick  dat  ick  wser , 

Mit  men  ooge  voll  üxps ,  't  begonme  fchier  te  deere , 
Dat  ickje  laftigh  vil ,  en  uy ttet  fchip  moft  keere. 

Maer  hoe  ift  daer  bene'en ,  hebbe  we  tijt  enoogh 
Om  wat  te  praete  ?  T.Jxwe  ■,  hy  heit  noch  niet  en  oogh 
Ter  degen  op  ehadt :  ickfochtem  iens  tekuiïê, 

Toe'ck  op  ftong  j  en  fen  hooft  vil  eve  ibegh  in  't  kuflè. 
K. 3  Ey  lieve  ket  ick  dan  iens  hooren  ,  eer  hy  kom , 
Wat  Duy vel  you  foo  kael  eplockt  had.  T. +  Benje  ftomm , 
Asje ftomm  wefe wilt ,  s  en  kenje deftigh fwijge, 

Wat  meje  vraeght  of  niet ,  foo  felje't  van  me  krijge. 
Gggg  2  Maer 

t  Nam  in  homimim  *tate  multa  eveoiunt  hu¡ufnyod¡.  ¡  dem  pratter  nos  netrroeft  :  die  mini  verum  feria.  P.^mfh.í.-„ 

Capiunt  voluptates ,  capiunt  ïurfus  mjlerias.  lrx  interve-  4  Dkmihi.  Hocpiimuin, po>in'  estácete  i  Ttr.Enn.i.i.z. 
niunt,  ledeumrurfumingratiam.  P.  *Amph.  3. 1.  Simihi  fidemdai  teucitutum  ,  dicam.  Ter.Hee.  i.z. 

:  Si  quidern  hie  ¡atn  rr.ulier  fá&a  'ttex  vito.  P.iAmph.z.i.  \      ¡  G  r.  Quid  negotiieft ,  modbdic.  Tr.  Dicam.  tace,  ft fi- 
3  Studco  heide  audire ,  nam  teaufcultolibens,  Ageduin,  |  dem  modo  des  mini  te  non  tere  infidam.  Ptmit.  Rmt.  4.  3. 

rimfatis  libenterte  aufculto  loqui.  i'.Pf.i.f.    Nuncqui- 



(Í04  X.     B  O   E   C  K. 

Macr  fwcert  dat  eerft.  K. l  lek  fweert ,  weren  tigh j  dats  en  woort, 

Datmenom't  jockes  niet  magh  fegge.  ey,  feght  dan  voort. 
T.  Wel  hoor  -,  je  vraeghde  ftrack ,  wat  duy  vel  mijn  eplockt  had ; 
Hadje  wat  duy  velinevrxght  die  mijn  verlockt  had , 

Soo  hadj'et  half  eren.  K.  En  duy  velin  ?  en  vrouw  ? 
T. z  Maer  houd  je  monttoe  dan ,  as  ick  beginne  fouw. 
Ey  lieve ,  let  ereys  watte  befuckte  ftreke 

Dit  volckverfiere  ken :  'k  had  loopen  hoorepreke, 
'k  Had  in  en  Vrouwe  kot.  K.  EnCloofter,  denckick.  T.Jx, 
En  uer  of  twie  verproet :  wel ,  docht  ick  achter  nas, 

Nou'ck  toch  an  't  kijeke  bin ,  Ixt ick'et  al  déurkijeke : 
En  gx  goets  moets  nx  't  Slot  (of  nx  't  Kifteel}  toe  itrijeke. 
K.  Dat  was  en  Manne-kot ;  i  wat  ley  tje  dxr  toch  an  ! 
Dxrkreeghje,  denckick,  fooenftreeckjenuyttepan. 

T.  't  En  quamper  niet  iens  toe >  'k  verwarden  ongder  wege* 
In  ien  van  deufe,  wat  zijn  't ,  iirxten ,  of  zijn  't  ilege  ? 
Want  ftege  binnen  hier  as  ftrxte  te  Saerdam. 

Dxr  moette  menen  ding  dat  m'eerfb  te  vore  quani 
As  foo  enjuffer  of  en  Madammede  Parme: 
Se  ftonck  nae  moskeljxt :  fe  nam  men  in  der  arme, 

En  ku fieme  goet  fchick,  en  Nichteme  foo  deun ,   • 

Of  w'  achters  kind'ren ,  of  foo ,  wxre.  AT.  Dat  's  en  deun , 

En  was'tjeNichjë,  Vrouw?  T.  +  Dat  weet  ick  op  dees  uer  niet  3 
Se  noemden  allons  volck ,  je  faeght  noyt  fuckeri  tuer  niet. 

Mit  quamper  en  Monfèur ,  die  mé  fcheen  van  der  volck  >  • 
Sehietem  al  Kefijn  ,  en  Ventasdrooge  Bolck, 
Soo  fchrepel  en  foo  fchrxl :  Ick  lacher  niet  Monfeurs  an , 

Dan  en  blauw'  Ouwe  pluy  m ,  want  dxr  was  niet  veul  klcurs  an  D 
Die  haddi  om  fen  hoet  3  en  dan  e  mes  op  zy 

Van  twie  dry  elle  lang.  DxrileeptenonsdiePry-, 
5  ]x ,  of  ick  peep  of  fong ,  we  moflen  in  her  huysje : 

'k  Magh  't  foo  wel  noeme ;  wangt  het  leecken  bet  en  cluysje 
Dan  't  Kifteel  dat  ick  focht  •,  ick  weet  niet  hoe't'er  fagh : 

Hoe  't  was  of  niet  en  was,  der  quam  Wijn  voor  den  dagh ; En 
1  Fidemdo,  loquere.  T.Hcc.i.z.  Do  fidem  tibi ,  fidus 

tro.  P.  Rad.  4.  3 .  Fideinonmeliuscredimr.  loquere  ,  locus 
occalioiiueelt,  liberi  hk,  foli  lümus.  P.Pan.+.z.  Polli- 
atus  luni ,  c<  !>rvare  ineo  cerrum  elt ,  quod  dixi ,  fidem. 
T.  Hic.  5.  3.  Si  poft  huirc  diem  mutivero  etiam  quod  ego- 

met ceito  Iciam,  dato  excruciatum  me.  P.  Mil.  2.  6. 

x  imo,  ego  te  obfecto  heide  ut  audias.  T.  £w.  3.  j. 

Tace  ,  fis  ,  citiüs  audies.  ¡iid.    Si  interpellas,   egotacebo. P.  Mtn.  5.9. 

3  Quid  undem  ex  earc  ut  caperos  commodi  ?  T.  Eun.  ■>.■$. 
4  Nam  nuuquam  anrebunc  diem  meis  octiliseam  ,  quod 

noflèm  ,   vidcram.  T.  Htc.  5.  4. 
5  lila  ilüco  ut  me  atcepit ,  cica  veto  ad  ís  abducit  do- 

n:utn.  T.Eun.  3.  J. 



Klucht.  Co^ 

En'kmoch'tetlye:  kijck.  AT.'kSchickjewa:rtloofetrede. 
r.  Jx'ck  toch ,  en  hiel  verhit  van  wangdele.  K.  Dat  's  rede , 
De  Stadt  is  ys'lick  groot.  T.  So  was 't  wat  van  meniïn 
Wat  nats  te  nuttige ,  en  't  wijntje  liep  foet  in. 
K.  Wat  waiTet  ?  T.  Spamfe  wijn.  K. Ja foo,  't geefme gien  wonder, 
Al  liepet  loetjes  in }  ó  Moer ,  jy  mofter  onder. 

1  Mxr  fprackje  niet  van  gaen  ?  T.  Somtijts ;  maer  't  was  al  wint , 
Sewouwtniethoore,  puf!  fefondomete,  kint, 
2  Om  fucken  fwydigen  hoop  etens ,  ye  fout  dencke 
't  Was  niet  te  foper  om  en  Prins  by  te  befchencke. 
SefontomClaefemé,  diemoftmetterKefijn , 
(Frans,  dunckmedattihiet,}  dien  acvent  vrolick zijn. 
Waer  duycker  bleef  Claesoock?  K.  Ick  heb  gien  volckvernome, 

Dat  naer  em  taelde.  T.  Niet  ?  K.  Dan  bennenf '  hier  ekome , 
Terwijl  den  Bars  en  ickjou  fochte  by  de  ftrart , 

Soo  hebbenP  ons  emift :  Lart  fien  ereys ,  was  't  lart  ? 
T.  'k  Gis  dattetgoelickjes  mocht  ontrent  achte  wefe. 
K.  Toe  warre  wy  op  't  pat ,  en  me  kon  niet  meer  lefe , 
Soo  doncker  waft  eer  Clars  wouw  fcheye  van  't  bejagh. 
T.  Soo  hadmc  jouluy  wel efoght  den  hielen  dagh , 

En  noch  de  nacht  daer  by .  K.  Hoe  voer  'c  vooí  t  mitje  licke  ? 
T. ]x  kijck ,  ye  weet  wel ,  Kees ,  ras  ete  doete  verfticke , 
3  En  langfaem  nippe  kruypt  en  Vrouwmens  in  fen  hooft, 

Wat  fel  ick  fegge  ?  'k  wierd  allengsjes  foo  verdooft 
Van  die  befuckte  Wijn ,  dat  ickje  niet  ken  fegge, 
Neen  ick ,  op  men  doot-ziel ,  of  ick  ben  blijve  legge  , 

In 't  huysje  darr  ick  was,  of  eurgens  heen  ebrocht. 
Denck  jy  marr  flechs  ereys  wat  ick  henochtent  docht $. 
Als  ick  me  kout  en  ftijf  vont  fitte  met  men  broockje 
Op  en  hoop  vuyle  mis ,  an  fucken  ftinckent  hoockje 

Datticker  noch  af  walgh.  K.  Sart  j'  op  en  mis-hoop ,  Vrouw  ? 
Wel  arme  floof !  7".  Jar'ck  toch ,  en  iitterde  van  kouw : 
Soo  dat  ick  fcharrs  en  woort  kon  duwe  door  men  tangde , 
DoemedeKlapperman  ,  by  groot  gelock ,  anrangdej 
4EneerlickKlapperman,  dat  moet  ick  fegge,  Kees, 
Diefprackmetrooitightoe,  enmarekte  dat  ick  rees, 

Gggg  3  En i  Quod  C  eflèt  facium  ,  hsc  nunquam  eveniiïènt  tibí.  1  3  Dau  hade verba mihi  (bntj  vicitvinuní  quod  bibi  ;  Ai 
T.HtiH.  z.i.  j  duin  necubabam,  quámvidebarmihi  eiièpukhrèfobria. 

i  Deccm  vocafiet  fi  ad  esnam  fuñimos  viics,  Simium  j  4.  Ego,  dum  illo  licitud]  cft>  ufjfum  beci?no  Jk  lepido  . 
obfonavit.  P.Mtrc.  4.  1.  |  Sccorni.  T  Hic.  ¡.  3, 



5oó  X.      B  O  E   C  K. 

En  brochtme  (lbo gefchickt ,  je  foutet  niet  geloove  l) 

Tot  hierent  op  de  kxy .  Hoe  't  nou  voort  mettet  roovc 
Van  men  gelegentheit,  men  kleeren  en  megoet,0 
Egam  is  weet  ick  niet.  K.  Al  ben  ick  mser  en  bloet , 
En  heb  noch  weinige  perdeeltjes  deur  ewangdelt , 
Dat  waflèr  ientje  wis ,  en  dier  ben  je  mishangdelt , 
Men  foete  lieve  Moer :  op  fucke  ¿vadertjes 
Dier  vanghme  fucke  vis.  mser  die  twie  pratertjes 
Die fnol  mitter  kefijn ,  zijn feje  by  ebleve 
Soo  langh je  heuge  magh ,  T.  Welja:.  K.  Hem !  an  de  Teve 
En  vind  ick  gien  verlang ,  niet  meer  dan  of  en  Meu 
Eflenipt  had  mitter  Nicht :  mar  die  befuckte  Reu , 

Die  fchrade  Joncker ,  Vrouw,  die  ley  tm'imme  gedachte. 
Wserj'  in  dat  huys  eftroopt ,  en  bleef  jer  in  vernachte , 
En  Iseghj'  uy  t  je  verftangt  en  uy  t  je  keurs  in  't  hemt  ? 
Y  gurcke  Knelis  kint ,  watdunckje,  wa:r'talvremt 
Dat.  T.  Houdje  backes  toe ,  je  moet  lbo  verr  niet  dencke. 
K. Gut,  fchipper,  foumejer  foo  niet  en  paartje  fchencke? 
Wei  ick  denclc  foo  verr  niet :  want  wat  vraegh  icker  nx  ? 
Mxr  hebje  deufe  feeil  met  al  fen  achterna; 
Je  Liefte  dus  vertelt?  T.  Watdenckje,  dat  ick  geck  ben , 
Of  in  de  kintfe  weurlt ,  en  dat  ick  niet  en  treek  ken 

Om  foo  en  mis-ilagh  te  verblome  ?  K.  Neen  ick  toch , 

'kSiederje  niet  voor  an,  Moer  Knelis.  ey,  ma^rnoch, 
Hoe  hebje'tflusbyClaesekkert?  T.  Hoefou'cketklxre, 
Hy  voelde  men  in  't  bedd,  en  fey  foo ,  wel  kedaere , 
Moer  Knelis.  benje  dxr ,  en  benje't  in  parfoon , 
Of  fpoocktet  ?  'k  gaffcm  ílrack  en  ibentjen  voor  ièn  koon , 
En  fey,  watdunckjerof  ?  wantdaten  doen  gien  fpoke , 

Trijn,  riephy,  benjc'tfelf?  jemeughtetonderfoke, 
Sey'ck  foo  op  mijn  benier.  mar  wxr  komje  van  dien , 
Van  wxr  komje  foo  lect ,  is  dat  al  wel  eda:n  ? 

Hoe  Ixt ,  fey'ck ,  benje  geck  ?  '  ick  heb  hier  legge  kijeke 
Van  gufterxventof,  omof  j'iens'tzeylfoutftrijcke. 
En  (toppen  iens  je  ty.  maer 't  is  om  niet  eweeft : 
Jeginght  al  ftxgh  je  coers  ick  fegh  niet  as  en  beeft , Mxt 

:    Kullarn  de  his  rebus  culpam  commeruir  ma.  T.Htc.  4.4.  |  Quid  ego  tibi  delirjui  1  ii  ,   cui  nupta  fum  ,   licum  fui? 
me  quiris?  quid  laboias  .=   Ecce  me.    Nnm  te  fugi  ? !  P.  ̂ impb.  z.  1. 

iium  abetino  abfurrir.iumoculisconcellj  tuis?  rUnt.Fe.  I  "2. : 



Klucht.  ¿o^ 

Maer  as  en  ílíeprigh  mens  die  wat  te  veul  enipt  heit : 
Darrje  je  vrouwtje  toch  foo  dickwils  om  belipt  heit. 
Wxrachtigh,  Claes,  jemeughtdiegangenietveulgam, 
't  Is  quxt  voor  lijf  en  ziel ,  *  ey  lieve  la: tet  ftxn  , 
Doetet  om  mijnent  wil.  K.]x  foo ,  je  vilt  an  't  preke : 
Wel  by men  fieterna: ,  dat  benne  braeve  ftreke , 

Daer  ftamder  op  't  Compás  gien  wiiTer.  wat  fey  Claes » 
T.  O  man ,  hy  wiert  foo  dwee  as  foete  melckfe  Caes  j 

Trijn  feyd  hy ,  liefte  Trijn ,  l  en  weeft  niet  onverduldigh : 
Werentigh ,  kint ,  'k  en  ben  van  deufe  reys  niet  fchuldigh : 
'k  Quam  foo  mis-trooftigh  tuys ,  toe'ckje  den  halven  dagh 
Vergeefs  had  nx  efpoort ,  en  noch  niet  fcheep  en  fagh , 
Dat  ick  me  niet  en  wift  te  redd'ren  of  te  ftille , 
En  dierom  villewe,  je  weet  wel,  an  wat  pille, 
Daer  Kees  den  Doctor  is :  en ,  goe  knecht ,  cvewel 

Hy  deed't  om  beters  wil ;  hy  fagh  dat  ick  foo  fel 
Ontftelt  was  om  men  hart ,  en  dat  ick  fchier  wouw  huy Ie , 

K.  Dat'salwarr,  'kfey,  kom  Bes,  watwiljeleggepruyle, 
I  Trijn  magh  met  kint  zijn,  maer  fis  fel  faltóos  gien  kin  t> 

't  Sel  doncker  wefe ,  dxr  fy  de  wegh  niet  en  vint : 
En  voelje  van  verlang  fwaermoedige  gedachte , 
Dier  is  niet  beters  voor  fuck  volck  as  lange  nachtej 
Eerft  wat  Orientaste ,  en  da:r  foo  moytjes  by 
En  Brandemorisje,  en  dan  het  hooft  op  zy, 

Eerj'  om  fiet  hebje  Moer  Kernelis  in  je  bedde ; 
Ick  bin  en  Kaslis ,  mxr  ick  dorfter  wel  op  wedde , 

Al  want  en  veen.  JlToewaft,  en  ummerszeid'hy  wa^r, 
Enummersbenje'tTrijn  !  Ickfey,  watdenckje,  Vaer, 
Ben  ick  't  ?  en  twijfrel  jy  of  't  hallif  wxr  of  heel  is  ? 
Kedarr,  alevewel  ben  ick  Trijntje  Kernelis. 

K.  EnClarsbekende't?  T-  Wel,  dathaddigoettedoen. 
Jx,  feydhy,  lieve puys,  je bent'et,  geefm'enfoen> 
En  foo  voort,  doe  walt  weer ,  wxr  hebje  toch  efteke , 

Hoe  bleefje  lbo  la;t  uy  t  ?  deer  vil  ick  weer  an  't  preke  > 
3  Lxt !  feyd  ick,  'k  wou  dat  jy  noyt  larter  tuys  en  quaempt, 
En  datje  me  t'Saerdam  foo  niet  te qu elle  naempt, Met 

i  Nam  ia  eandem  vitam  ie  revolutum  denuo  video  eflè  i  Reünquc  aüquantum  oiationis ,  eras  quod  roecum  litiecs 

T-  Hec.  4.4.  lp.  Cef.'l.  j'. 
2  Ohe.  jam  ikisuxoicft.  comprímete:  nimiüm  tinnis.l    3  Obfeuo,ccailor,cur  ilhic,mivir,<:2:Kd'aiidio:P.  A 
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Met  bracke  nachte  lang,  en  mitmen  hooft  volfórge. 

As  je 't  huysnietenweettevindevoor'tismórge: 
Hoe  lijcktet  mijn  dxrby?  'kedacr,  en  fchoonezoo, 
'k  Heb  iens  men  ty  vergift ,  ick  ben  en  uer  of  foo 
Te  lcet  an  boord  eweeft ;  je  meughter  wel  of  prete. 

Was  datfooniewen  dingh  ?  'k  en  ken  hier  fteegh  noch  ftrxte, 
't  Is  en  Stadt  as  en  Bos :  den  doncker  vilder  toe , 
Ick  doolden  as  en  geck ,  en  was  beget  foo  moe. 

K. z  Sie  voorj  e ,  kijck  wat  om :  áxt  komt  hy . 

IV,    BE  DRY  F.     III.  UYTKOMST. 

T  R  T  2¿     C  L  A  E  S. 

r.Wel,  Janilarper, 

Benj'  alrieds  in  't  habij  t !  kijck  dit  is  in  den  gxper. 
Kom  hier.  dePinxterbloom,  endieisopeftsen. 
C.Jx  wel,  me  duncktfe  mocht  wel  weerte  beddegxn : 

Men  kop  ftxt  me  foo  fuf  >  'k  weet  quadick  offet  licht  is , 
Of  dattet  nacht  is  —  wat !  Kees,  jouw  befuckte  Lichtmis, 
Je  hebme  guftere  niet  quaflicken  etoeft. 
T.  Jx ,  dat  is  dat  ick  fegh ,  foo  leghje  itargh  en  fchroeft. 

c.  Nou ,  Moer ,  weesjy  te  vreen ,  't  en  fel  niet  licht  weer  beure » 
Je  weet  de  rede  wel ,  je  moetje  nou  niet  iteure, 
Of  ick  foo  nou  en  dan  men  ribbetjes  iens  boen  : 

'k  Ben  flech  bly  da'ckje  He :  kom  geefme  noch  en  iben , 
'c  Is  keurmis  op  en  nieuw  -,  ick  gafj'  al  fchier  verlore. 
T.  Hoe  nx  begon j'  al  na;  en  a:er  wijf  om  te  hoore  ? 
Je  bent  me  foo  niet  qu ij t,  goetvrient.  C.  Dat  hoop  ick  mé. 

En  lyck'wel ,  of 't  me  luit  of  niet ,  'k  moet  weer  in  Sté  : 
'k  Moet  hier  en  dser  men  volck  wat  ma?ne :  deufe  luvtjes 
Zijn  grxgjes  inde  koop,  maerin  't  bcrade  luytjes. 
T.  Soowiljeweerop'tpadt,  doeje,  Voer?  C.  Wel,  ick  moet, 
Te  minite  komt  ons  toe  ons  geitje  voor  ons  goet. 

T.  Marrfnyjeniet  enftick,  eerj'optreckt?  C. 'kMaghnietete. 
Memxghltxtmelboquaps.  Moer,  'kfelvanxventwete 
Wanneer  't  reys  wefe  fel.  we  moete  van  de  wal. 
T.  Ick  ben  't  hier  mé  al  moe.  C.  Soet  dat  ick  niet  en  val ; Men 

i  Qtiid  cjo  fcci ,  <¡ua  iíluc  p:opt«  difía  dicantin  s.Ü.i !        i  CL.St.wcf.  M.  Qoideft!  CHena.  M.Quisdi  quera 
i  i  ideo  ?  C.  Vir  eccuro  it.  P.  af.  i.  z . 
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Men  hooft  is  duyfeligh.  T.  Jxtoch,  Claes,  iïet  wat  voorje. 
C  Kees  pas  jyoppetfchip,  en,  MoerKernelis,  hoorje, 
Terwijl  ick  uy r  ben ,  vent jy  luy  dit goetje  voort : 
Mxckt  watje  mxcke  meught,  je  weet  wel  hoe  dat  hoort. 
T.  't  Is  wel ,  Kint ,  gxt  jouws  weeghs :  we  fellent  hier  wel  klxrc. 

IV.  BED  RY  F.      IV.   UYT  KOMST. 
T  R   T  N.       KEES. 

T.  Wat  feghje  nou  van  Trijn  Kernelis.  K.  Wel ,  kedarre , 

Je  bent  en  kluchtigh  goet  I  ó  Vrouwtjes,  Vrouwtjes !  'yx, 
Kenje die  kunft  ?  ibo  wxr  as  'k  hier  levendigh  fbe , 
Het  manvolck  leytter  toe.  y  e  wetet  foo  te  flangfe, 

Alrijt  heb  jy  gelijck  5  debroocke  moetedangfe 
Soo  as  't  de  keurs  belieft.  T.  Wach  jy  je  voor  en  Keurs. 
K.  Datdenckickwel,  mijn  Moer,  al  had  ick  vry  wat  keurs. 

T.Jx  je  iele  mé  al  iens  verwarren  in  dat  garre. 

K.'k  Sel  niet.  T.  Je  feit.  K.'k  Sel  niet.  Z.Jxmickereys  jywoerc, 
Het  komt  as  't  kacke.  K.  Vrouw ,  kenje  gien  Suyer  Son  ? 
Hoe  klxrje  't  ?  deckje  nou w  je  txfel  op  en  Ton? 
Offelje  mijn  der  meen  voetje  ongder  la:te? 

1  't  Is  hier  niet  wel  eftelt  van  binne,  van  al 't  prate: 
Da:r  moet  en  ftickjen  in  ,  of 't  fcheepje  fit  op 't  fangt. 
T.  Al  weer  an !  j'hebt  fchiernoch'tombyteninjetangr. 
K.  Ho ,  jonge  mxgen  is  en  goet  as  jonge  Vrouwe. 

T.  Kom ,  kom ,  om  kegh,'k  en  denck  je  't  voedtfel  niet  t'onthou  we. 

V.  BEDRYF.      I.    UYTKOMST. 
M   A  Rtl  E.      FRANCISCO. 

M. '-  En  hadde  foo  veul  fpels  eerghefe  lofe  koft  ? 
F.  Spel!  'kfey  weldufentmoól,  hadickick'sniebegoft, 
3  En  haddes  niegeweeitomd'eer  vanouwcomrniiTi, 
En  ouw  fchoon  ooghskes ,  Móy ,  en  datter  noyt  remiiïi 

Hhhh  Te 

1  Müii  inanitate  Jam  dnJum  ¡.-nel  na  munruiam.  i  3  Etego  hoc,  quia  dudum  tu  hoc  tantopcre  ¡udèras,  Eo 
P.  Cdf.  $.  3.  Itaqne  venter  guicurque  reiident  eluviales  fetias.  carpi.  T.  He.wt.  4.  4.  NcquiJ  credas  me  adíoríum  eoiclum 

P.  Cúft.  3.1.  Os  amavurn  habeo  ,  deiius"  plenos ,  lif¿  iunt  mum  faceré  aufum.  T.  Hi.iut.  4. 1.  Ui  übi  ego  invenrus 
frucesfame.  Ita  cibi  vacivitaie  venio  laxislaiiibus   V.Cwc.  j.  3.  Turn  ob'.èquens '.  P.  Caf.i.  8.     Hoc  tibi  pro  ièrvitio  debeo, 

1  Ain'tu  ubi  hoc  ¡r.conimoJum  evenifie  itet ":  S.  Non  Cor.aii  vnambus,  pedibus,  Nocveifque  &  dies  Capüis  peii- 
liercle  verbis  ctict  potdl.  r.  Htc .  3. 4>  culum  adiie  ,  dum  prolim  tibi.  T.  ~AmL  4.  1 . 
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Te  hope  woór  geweeft ,  ■  ick  had  ick  deur  gegoón , 
En  al  't  werck ,  op  men  ziel ,  ten  halve  lóte  ftoón : 
Sulck  e  fpel  waffer  oón.  *  nou  dat  't  gefuccedeert  is. 
3  Stoot  pu  te  dencke,  Lief,  wattergemeriteertis: 

*  Belofte  mókefchult.  M.  't  Is  woór  ■,  moor,  weettewel, 
Wat  datter  neffens  ftond  gefchreve  ?  may  bevel 
Was  dachgeme  van  doógh  niet  en  fout  moleftere. 

F. 5  't  Is  foo :  moor  ick  en  koft  me  niech  gemoderere  j 
'k  Moft  ou  men  ó ventuer  vertelle :  doe  nou  voirt 
A]  dat ouw  herteke  fal  fegge  da  behoirt. 

M.  Kom,  kom,'t  is  toch  fchoo  weer,  lot  ons  eerft  wach  go  wand'le, 
syiMthi*  We  meugen  onderweegh  van  ons  negoci  hand'le ; 

Mml^atn.     ̂   £n  ̂ ¡.fa  ̂ fc  j-Qch  ¿zf  yo^  met  veur  yan  ovencl  fp0y# 

F. 6  Was  fay  d'  en  Keuningin ,  wat  enen  Engel ,  Móy  ! 

V.   BED  R  Y  F.     II.    UYTKOMST. 
KEES.      T   R    T  2V\ 

K.  i  Dat  hachje  ley  ter  toe ,  het  macher  legge  rotte  > 

't  Is  beter  dxr  as  voor  de  Muyien  of  de  Rotte. 
s  Nou  an  de  neeringh  weer :  —  ket  fien ,  hoe  ftxt  men  keel. 
Hxl  Cyters,  had  Yeranje,  had.  kber  as  en  véél. 
Had,  had,  Yeranje,  had,  moy  Cloofter-goet —  had  Cyters. 
Had ,  Cyters,  Vollickje !  —  deufe  befuckte  Schyters 

En  geve  gien  gehoor,  't,  Volck  is  te  wongder  prazts , 
Segevendcrgien  tijt.  Had  Cyters,  megoeMaets, 
Dat  bennen  Appele  !  had  Cyters  en  Yeranje, 
Had  Yeranje  den  bruy ,  uyt  Poortegad  of  Spanje, 
(Ick  weetet  fel  ver  niet)  hsel  Cyters.  — foefjes  wat : 
Watduycker,  foerjes:  ick  iie  ginder  en  Jan  gat 

By  gunte  Juffer  — Vrouw ,  Vrouw ,  Vrouw.  7".Wat  wilje  hebbe  ? 
íT.Kyckuyt:  maerkyek niet  uyt,  ofdeckjemetenflebbe, En 

i  Deniquehercle  aufiigerim  Totius  quam  rédeani,  fi  eb       5  liares  efl,  tateor:  peccatumame  maxumum  eft.  Ter. 
tedeundumfciam.  r.  ƒ.'<■<■.  s- +•       .  Hwut.  1 .  1. 

a    Qnod  maxumc  Cupiebas ,  cjuscopiam  fecitibi.  j      rt  Nuncplaces,  nunr.ego  te  laudo.  P.Ep.i.z.    Adepol 

'  l.  s.  moiialem  grapliicam  ,   li  fervat  fiJem.   PJsut.  Pftud.  1.  5. 
;  Imo  euim  qnam  rr.axime  abs  ffi  poñulo  atqr.e  oro   ut  Peneatque  amice  dicis,  nuncjam  rnca  es.   UU.     Siquidem 

i)   vciü.s   initum   dudum  ,    nunc   ie   comprobes.  herele  mihi  legüum  detur,   nunquam  id  po'.iiü  peifequar. 
o  animum  ,    £<  tac  fis  promifli  1'.  Cm.  1.  3. 
:rclé&6tumeft.  fife  lis  nunc  pro-       7  Adepol ,  Syrifce,  tecuraflivnolliter,  Lauteque  rr.ur..:s 

■  ■    r.  Ean'.z.  5.  adminiftrarti  tuum.  T. 
4.  Qnsfo  xdepol,  Bacchis,  quod  nuhi  es  pol'icira  tme,        S  P-sliqtiamintusfum  omnium  rerum  famr.  T¡-.~tl.¡.  1. 

i. 
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En  blyfc  wat  onder 't  Luyck.  T.  Wat  iiTer?  K.  Kom  iens  hier, 
Sieje  da?r  die  Monfeur  wel  kuy're  mit  dat  Dier  ? 
T.  Weljaz ,  dat  fien  ick  wel.  K.  En  hebicknietonthouwe 

Datje  fpraeckt  van  en  pluy m  die  blcew  was  >  T.Jxje  trouwe. . 
Lsekijcke.  —Kees!  lltitil:  't  Is  by  men  ziel  de  Pol 
Van  gufteren.  K.  En  fy  van  duyfende  de  Snol 

Die  j'  onder  handen  hadt.  T.  Lart  fien.  —  watdufend  fchandc, 
Hadfe  dat  dingh  niet  voor!  Gut,  Kees  ick  voel  men  hande, 
Ick  voel  men  na?gele,  men  tanden ,  en  men  bloet 

Soojeucke!  foufe'tzijn?  Weren tich j ae,  fe  moet. 
Se moetet wefe.  Kees,  daer valt gien dispetere , 

Sy  is  't,  foo  wis  as  ickTrijn  Knelis  kint  met  eere : 
Ja ,  't  is  men  eigen  Hoer.  't  Was  foo  en  lange  Pry. 
K  Stil,  ftil.  hael Cloofter-goet.  —  fekomme dichter by} 
1  En  ick  fit  oppet  flagh.  't  is  gien  fpeulgoet ,  't  fel  valle. 
HadCyters,  had,  hsel,  had.  kom  koopje  niemendalle? 

V.  BEDRYF.      III.   UYTKOMST. 
FRANC.       CM  A  R  I  E.      KEES.      T  R  T  N. 

F.  Ghe  brenghtm'  hier  al ,  'k  en  weet  nie  woór :  en  fiede  niet 
Woórw'  al  gedreve  zayn  ?  'k  en  weet  nie  wat  't  bediet, 
*  Men  hert  en  lee  nie  ftil :  — 'k  en  rieck  niech  gxre  fchepe. 
Ke !  goówe ,  't  is  genogh  nou  de  kafiay  geilepe. 
M.  Bat !  defen  bloyen  euyl ;  woór  veur  zayde ghay  bangh  ? 
F.  En  moetme  fus  go  tree  den  heele  nónoen  langh  ? 

'Kegowe.  M.  Wacht,  Signoor,  4ghenfultmenietontloipe, 
Ge  moet  m'en  Appeltjen  en  wa  Citroentjes  koipe. 
F. Kom,  kom,  5ickbenstevrée,  doórs'ergenoghin'tStat: 
Ick  weeter  op  en  plots.  M.  Al  weer  vald'  op  ou  plat : 
5Niee,  niee,  dichgoetisvers,  end'anderisverlege. 
K.  Had  Apple ,  volckje,  'k  heb  noch  gien  handgift  ekrege. 
Senxrdre,  Try'ftj  houfté.  T.  Hoe  da'ckfe  meer  beloer, 
Hoe'ck  meerder  lucht  krijgh  —  Kees ,  waerachtigh  't  is  men  Hoer. Hhhh  2  K.Hx\ 

1  Nes  tibi  palumbemad  arearn  uique  adJuximus  :  Kunc 
te  illum  melius  cap  ere,  li  captum  efi;  vis.  P.  Pan.  3 .  3.    Ntinc 

ab tpnfenua  hic  tucdus  lumbiicum  psiit:    '.'endebit  ho 
diepulchte,  ita  intendi  tcnus.  P.  B.uch.  4.  6. 

1   Cor  henolum,  oplnoi ,  habeo,  ja.n  dudum  láüt.:  de 

labore  pciftuj  tundit.  P.  Car.  2.6.     Nifi  fallit  me  aaimus,,!*.  H.-c.  3.  5 
haud  multurn  a  me  abeiit  infoitumum.  T.  Hctut,  4.  1. 

;  Si  exea  re  plus  malicft  quam  commodi  U  trique:  ¡doro 
te,  in  comji.une  ui  confuías.  Ttr.^inUr.  3.3. 

+  Non  n.ilii  nugari  potes.   PUut.Ep.  j.a. 
5  In  eareutiiiusemegofaciam  ut  noxasrneatn.r  £«».2.3. 
6  Ceit.um  elt  obiirniaie  viaro  me  >  quam  decrevi  peifequi. 
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K.  Had  Cloofter-goetje,  had.  F.  En  hóft  ou  foonie,  Móyke. 
Da  fchip !  —  ̂ /.Jó ,  jó ,  kom  hier :  ghe  maynet  mee  en  dróyke 

t'Ontlegge.  F.  Moor  da  fchip,  dac  en  gevalme  niet. 
-En  hedde  gee  verilant  ?  K  Lxt  hoore  watje  biet, 
Dat  bennen  Appele !  F.  Suet,  hed  wa  palllenci, 
lek  fal  te  mert  goón :  moor  let  iens  op  men  invenci  j 

1  Want  fie ,  'k  en  viel  ick  ick  niech  geeren  innen  knip. 

K.  Had  App'le.  F.  Mene  vrint ,  wat  is  dif  veur  e  fchip  ? 
A.".2\Vel!  't  is  en  fchip  van  hout,  vanyfer,  envantouwe, 
En  van  piek,  en  van  teer  •,  felje't  nou  wel  onthouwe? 
'k  Verftie  dat  wuy  ve  wel :  Pas  op ,  Vrouw.  F.  Moor  ick  vraegh , 
Va  woór  't  fchip  is.  K.  Van  wasr  ?  jx  wel ,  'k  wouw  dat  ickfaegh 
Dattct  van  hier  wan* ,  Maet.   F.  Da  mocht  ick  oick  wel  laye. 
En  komender  gieen  hier  euy t  Wótcrlant  bay  taye ? 

7<T.  Weljae't-,  derifierien  henochtentt'zeylegam,- 
Die  lagh  ons  hier  op  zy :  het  wijf  wouwder  van  dam , 

Se  waswatgrynichjes.  F. 3  Courögie,  dasgekloncke; 

Hoe  veul  ou  Appele  ?  K.  Al  wxrenfe  m'efchoncke, 
Keda;r,  het  pairen  Blanck.  M.  't  Is  goeye  koop.  f.'tlsdier. 
Enegemannekenhetftuck.  K.  Kom  ereys  hier 
Voorneghe  mannetjes?  die  kennen  al  watbijte , 
Dxr  meughjer  wel  en  vijfentwintighje  by  flijte. 

F.  Ghen  hedme  nief  verftoón :  'k  mayn  ick ,  ieen  om  en  deuyt « 
En  hallifortje  vrint.  K.  Wclhey!  'tenisgienbeuyt, 
Noch Roof-goet.  F. Wildetdoen?  K. Koman,'kfe!fejeteIle: 
Envijfentwintigh  ?  F.Jó.  M.  Ke!  't  is  veurgoeygdèllej 
Telt  ons  van  't  befte  wat  •,  het  is  veur  e  feftjen. 
K. Flus  wa:r¡eneghe man,  hoefeghjenpu,  feftien? 

F.*  Hay  doolt  al  m  de  fproóck.  K.  Kom  hclpje  felf  berechte. 
F.  Dat  is  de  befte  knecht  van  al  de  fchippers  knechre ! 

Komwillew'ieensin't fchip.  K.  Weljan;  we  gaen  recht  uyt: 
—  Hier  Joffer,  geefm'  en  hangt.  M.Sjxs  l  wadden  grooten  Schuvt. 
/v.Weljse,  enSchuytj  enfeheet,  en  in  je  neus  toe,  Moolick. 

F.  Segd'  e  Schip  ;  hoorde  niet?  e  Schip-,  haynemecquólick. /W.'kWïl 

i  Tte  quod  cav.-re  noilis ,  fiultum  admitrert  cft.  Malo  ego  >  pellex  pelleonis  ,  palus  pa'o  proximus  e!ï.    P.  Men.  2..;. 
5  piofpicere.  Ts*.  Eun.4.6.     Qui  cavet  ne  decipiaciir ,  vix  I      5   tn  tuto eft  omr;is res.  TVJtó.  1.4.     S,es  adhuc  quidein 

«avctcuiri  etiam  cavet :  Etiam  cuni  cavüie  tams,  line  fi  eau 
rorcaptust'ft.  pum.Cati.  1.  z. 
.   2  C^nra  111  nuDc  míhi  navim  narras?     Me.   Lïgnefem, 
üjc  tacara,  itj-eÊiam,  fsfcexcuflam  maüeo,  quafiliip- 

in  tuto  eft  [r*.  Mire.  2.  3  ]     Nam  h^nc  nefcite  fat  icio  deilla árnica. 

4  Hic  de  noflris  verbis  ctiac  videlicet ,  qm  hk  funjas  lo- 
cuü.  T.  Hetur.  :.  3. 



K    L    U    C    H    T.  ¿il 

M.  'k  Wil  fegge ,  wat  e  Schip!  watenGalay!  A'.  Gcley? 
J'hebrgien  Geley-boefvoor:  hochebbewet?  welhey  ! 
c&f.Kammer  wel  me  van  hierin  Engelantgevóre? 
Tcnunftedcnckickwel,  inBéme,  deur  be  bóre. 

K.  Genoogh.  en  an  en  galgh  mé ,  as  't  foo  ilxge  wil , 
En  híer  w  el  flsege  moghr.  Trijn ,  pas  wat  op  je  Til , 

1  't  Scl  locke.    CM.  Wat  is  dat  ?  K.  De  ibert  van  't  fchip.   uit*  De 
ilixrt,  vrint? 

AT.  Den  Toom  van  't  fchip.   M.  Moor  fiet!  das  anders  damm'  e 
pia?rt  bint , 

Den  Toom  van  achtere!  K.]x>  'tis'tRoer.  M.  Is  't  en  Roer? 
Schietmer  de  lie  me  dok  ?  K.  Hey ,  deufe  malle  Moer ! 

¿c/.Wasdatte?  K.  Dat  's  den  Roef,  dePafleniersherkcemer. 
CM.  Sie  wad  al  Meubeltjes ,  al  woórt  tot  ene  Kramer ! 

K.  Ho,  ho,  dat'snietendingh,  hier  volght  nou  eerft  et  Slet, 
De  befte  kxmer ,  Moer ,  deer  is  't  wel  anders  net. 
CM.  Soumede  vrayigheyt  wel  eenskens  deurve  neme 
Vandattegoón  befien.  K.  Strackwoujewel  naBéme; 
Dit  is  gien  lange  reis.  Pas  opten  hafpel,  Trijn. 

Treedt  opte  ladder  >  'k  fel  niet  en  voet  vanje  zijn ,, 
Nietenvuyft,  denckickwel.  kom;  noujy,  volgt  de  Joffer. 

F.  Kom  oón.  K. 2  Soo  krijghewer  de  duyfin  nietten  doffer. 
Maer  hoor ,  leghje  geweer  foo  lang  wat  uy  tte  weegh 

In'tgangbort  —  hier,  gémyn,  'tenishierfcheepgiendeegh 
Mit  fucke  ftaerte.  foo ;  nou  meughje  macklick  in  garn. 
Maerkomjermacklickuyt,  foo  lelt  niet  namen  fmgaïn. 

3  Nou ,  Laddertje  van  kant.  4  Pas  wat  te  raeke ,  Vrouw. 
T.YouVarcke,  benjedaer?  F. 5Wa wilde feggen?  hou! 

/C.'Houjy  dat.  j'.Menrapier !  K. Ickfeljouwelrapiere, 
Hier  's  en  Zeemans  rapier ,  7  en  da:rme  gcej'  m  viere. 
F.  Moirt,  moirt!  /T/.Stó  bay,  Goeyliens,  we  weurden  hierver- 

moirt. 

Brant ,   Moirt  !    T.  Het  luyck  toe,  Kees  ,  datmet  wat  minder 
hoirt. 

Hhhh  3  f.  Moirt! 

Cinntni  msnti. 

BinntnimtnU.. 

Binntm  mmi. 

Hy  trecltpjn 

mei. 

i  Meushic  homoeft .  hamumvo:at.  r.  &rc.  3.  4  Ne  mú.M  £t,  <]uin  pugnus  continuo  in  mala  hffreat. 

i  O  l"tu!;e,   liu!tc  ,  nefcis  venitc  te;    Atque  in  co  ¡pío   T.^id.i.  1. 

aflas lapiJe  ,  ubi  prico'pradicar.  ¥.  £¿»¿.'4.  7.  5  Quid  led!  Ni.Iirpingepugnuinjfiinutiverit.P.Baccé^^, 3   Iplïs illc  J3m Tc impedivit ¡n jbgas ,  Parata:  iniid:-  faöf.        6  Hen.  férva.   T.^4J.z.  1. 
Pl.iUL+.s.    Nuiiciü  tumultumibo.  lliid.  7  Jam  ego  ie  h:c  agnum faciam  ,  ík  medium  diftiuucab.?. I'.Tiuc  z.  7. 



6i4  X.     B  o  e  c  k. 

F.  Moirt!   M.  Moirt!  T.  Soo  Kees.   K.  Soo  Vrouw.   m.  Help, 
Help.  F.  Wilniemanthelpe? 

•O  —  hallifdoot—  ¿/.Amay,menhoot.-~  F.Menbloetteftelpe. 

/cSebenneplatgenoogh,  'kmagh't  luyckop  fettenou, 
Soo  fiewe  wat  we  doen.  —  an't  plundre ;  luftigh  Vrou : 
Hier,  jou  Fielt!  f.  Och,  Signor,  watistochou  believe? 
íT^Flux,  broocken  wammesuyt,  om  mijn  naers  te  gerieve. 

F.  Ohjó,  met  al  men  hert,  en  dóór 's  menen  hoet  toe  , 
Memmen  pluym :  wilde  da'ck  dibbroexken  oick  uyt  doe  ? 
3  lek  fal  't  foo  gxren  doen  >  +  en  fpoór  me  moor  me  las  ve  I 
A'..Houtetflet  anjegat,  enketerj'  in  begrave  • 

Ickfchencktje.  F. Grammercis.  K. Hoe maxkje't metten  buyt, 
MoerKnelis?  T.Excelent.  M. J  Amay,  menhoit,  menhuyt! 
/C.Hebj'  al  her  lappen  uyt?  T, Jasck. fietf'  iens fitten  kijeke. 
üC.Kom  boven.—*  dits's  half  werek:  we  moeten  't  volck  uyt  ftrijeke, 
Soojybedrogebent.  knap,  trecktheur'tkleetjen  an 
Dasr  jy  henochtent  vroogh  me  fcheep  quaemt :  'k  fel  de  man 
Men  ouwe  mutsjen  op  fen  kinnebackes  douwe , 

En  dserdatpijtje  toe,  da'ck  nieten  dochttehouwej 
Soo  meughefe  gefchicktgam  kuyerenas  huys. 
T.  Mzer  offe  klapte ,  Kees  ?  K.  Sy  ?  niet  meer  as  e  muys  : 
Se  krege  noch  wel  al  de  jongens  ander  lappe : 
Sulck  volck  en  roept  niet  luy :  fe  wete  datter  klappe 
Nietveulgeloofsenvint.  T.  Komandan.  K.  Mxck wat fpoets. 

V.BEDRYF.     IV.    U  Y  T  K  O  M  S  T. 
C   L    A    E    S. 

C.  Genacht,  Antwerpentje-,  'kdanckje  van  alles  goets ; 
lek  hebber  wel  eweeft :  dit  fackje  was  foo  platjes , 

Toe'ck  't  hier  itreeck  voor  de  Stadt ;   nouw  ftèecktet  half  vol 
Matjes : 

En  half  volDicketons,  enfuckgoet:  dat'sgoereys, 
Clacs  Gerrtfe  van  Sasrdam ,  voor  't  eerfte  na:  de  Peys. 

Wel, 

i  All  >  hei  fum  Catis  verberatus ,  obleero:  T.  Mi!.  ¡.  +.. 
atis  luinpfimusfupplicii  jam.  P.  Pcrf.  >-.  i. 
1  De  tunica  fcchlamyde  &  machaja  11e  nuid  (peres,  non 

f  «es.   ¡'.Mi!.  ¡. 

j  Lubentique  xdepol  animo  fafiutn  ,  6:  fiet  a  me  qua  vos 
arbiuaboi  veile.  Plant',  Off.  : .  1 .     Juita,  injulta  prorfus  omnia 

omninbobfequor.    Eccemequi  ficiam.  Te r. ^Ai.  5 .  9. 
4  Et  11  intelïatu;  non  abeo  hinc ,  bene  agiiur  pro  noxis. 

T.liit.  ;. 
5  Ömnesdenteslabeficitir.üu.  Fmereacolaphismber  eft 

Cotum  capur.  T.^i.i.  i'.i.' 6  Jam  hoc  opus  eft  csafciatum.  P.  ,Af.  z.  2. 



Klucht.  Cif 

Wel,  'kmaghgamirappefcheep,  'k  hoef  geen  tijtteverkalle, 

Het  Ebberje  gaet  uyt',  het  waeter  is  evalle : 
Met  dit  Ty  reckevc  voor  't  Landt ,  of  in  de  Vloot  ¡ 
Dan  over,  metten  dagh.  —hou,  Volckje,  benjedoot? 

V.   BEDRYF.     V.    UYTKOMST. 

C  L  A  E  S.     T  R   r  N.      KEES. 

7:ClaesGerrtfe,benjedier?  C.Jas'ck,  Trijntje  Moer,  enklaermé. 
Wemeughender  enzeylby  fette.  T.  Soo  !  wel,  dsrméj 

Wacht  ma-r  en  oogenblick.  C. l  Hoe  íiej'er  fus  uyt  Moer  ? 
Jelijckentwatontftelt.  7~.Je\veet  niet hoe'ck dsr  voer : 
Je  feltet  dxtlick  fien :  —  kijck  dat  zijn  twie  gefelle. 

C.  Wat  volck  is  't  ?  T.  Lstfe  gam  }  ick  feitje  flrack  vertelle. 
K. 2 Hebje  't  hart  datje  kickt,  ick  breeckje  bey  den  hals. 
T.  Ifler  Biers  genoogh  fchèep ,  en  Broots  genoogh  ?  c.  Van  als. 

T  Smacktdan  hettouof,  Keesj  deGanghin:  't  fel  wel  valle  -, 
Al  dry  vend  onder  zeyl ,  dat  's  mackelixt  van  alle. 

i  rrofcóïb,  nefcioquid  ablente  nobis  turbatum  e(l  domi.  i  z  Sein'  tu,ut  libi  res  fehabeat?Si  quicquam  hodièhictwbae 
Ttr.Lun  4.  j.  Ii.ivoltum  tuum  video  ,  videre  commeniifie  csperis,  Faciam  >  hujusloci,  dieique,  meique  fempet  memi- 
Hic,  meabiènte,  in  te  aliquid  niali  t.Epii.1.1.  |  neris.    Diminuam  ego  caput  tuum  hodiè.  T.Eun.  4.  j. 

NA-BERICHT. 

TV  \  Tn  Heer  en ,  vindt  niet  vreemd ,  datm'  hier  een  einde  maeck': 
•*■*■*■ « t^AllTvat  Trijn  hebben  le  i  II  dat  Claes  Teeet van  defaeck , 
Vertelt P  hem  onderleeegh  van  achteren  tot  voren  : 

'JMaer  'tjehip  is  "¡vat  te  ver/ ,  ghy  kondt  het  hier  niet  hoor  en. 
Hebtghy  tot  nn  gehoor  t  dat  hoorens  leaerdigh  Teaer, 

Dat  's  voor  «V  <JAiiltcngcet ,  of  V  logen  is  ofyeaer : 
En  of 't  met  onje  Ulloer  ten  halven  pluys ,  of  heel  is , 
Gedenckt ,  Al  Evewel  Is  Tryn  Tryntje  Kernelis. 

Dat  docht  de  Schipper  oock  :  en  die  van  't  hylick  Teeet 
Kan  dencken ,  quacm  't  eens  uyt ,  hoe  't  met  der  ttjt  verfleet. 
En ,  ie  at  Jou  Trijn  en  Claes  met  kijven  leggen  malen  ? 

De  Vrede  leas  in  't  landt ,  den  uytflagh  van  Wejlphalen. 

Bra- 

1    Ne  exIpecUris  Ij  .'mn  Ui  huc   ad  vos  ex-  1  Cuerva  Ci/lell.     Intus  tr.U.figetur,   lï  quid  eft  quod  reilct. 
eant  ,   ncmo  eïibit  :    er.:,     ir.tus  cocficieut   cegotium.,  7",  ■ÍAndr.  5.  5, 



6i6 

Brabantfche  uytjpraeck  ve?ta/lt. 

Cloós.  vocóci.  nóci.  gróci. 
Jö.  Bófc.  Bófen.  moor.  joör. 
Doóg.  mooi.  kolen.  Pöfiken. 
Sproóck.  vermoóck.  loot.  goón. 
Möort.  möon.  fwöor.  boor. 

Röock.  ftrö'oc.  Wöterlant. 
Tófel.  móke.  rófe.  blófe. 
ón.  holen,  fómen.  en  gö  noot. 

Köy.  Móy.  fróy.  noyen. 
Bröye.  gepöyt.  quóyen  tayd. 

Gay.  fay.  hay.  way.  may. 
Zayn.  Trayn.  bay.  pray. 
Maye,  payfe.  vayfe.  dray. 
Laye.  taye.  taying.  fwaygt. 
Spayfen.  quayc.  layfter.  kte. 
Layfke.  payp.  terzaye.  wayn. 
Braynöot. 
Cofayn.  Cotlayn.  maynfgelayck. 
Verdwayne.  mayn  ick.  embayt. 
Zaydegayt.  va  may. 

Niee.  gieen.  ¡eens. 

Beurgen ,  qu :  borgen.  Beurs. 
Weurc.  da  fchorr.  of  fcheurtme, 

Difvogeltjen. 

Dachge  zayt.  dach  gay.  hauch  gay. 
Dach  goot.  egoechgat.  daf  volcic. 
Niechgedoön.  dichgö  nö.  góchgay. 
Niechga;re.  goechgetay.  niefvies. 
Wafveurou.  wasfalf.  dachgeluck. 
Wach  gedeckc.  dach  geld  ou.  dacheme. 
Nicchgedreve.  disfcheurke. 
Heech  gieen  noot.  wachgebrack. 
Waf  vorietaits.  nome.  waf  vis. 
Heddenen  man  ?  moech  geven. 
Waddenen  boy !  nies  fayn  metra. 
Wat  e  fuet.  va  vxr.  he  wel.  al 

zaywet. 
Waman.  hoerockty.  fenen. 
Spoinfewayn.  Toloins,  memmenen. 
Mcffrejen.  reie.  fie  door.  heefle. 
Wammer  zeet. 

Waf  verlcaeuyven.  dippotteken. 

Claes.  vacatie,  natie,  gratie. 
Jae.  Baes.  Baefen.  maer.  jaer. 
Daegh.  mael.  kalen.  Pagiken. 
Spraeck.  vermaeck.  laet.  gaen. 
Maerte.  maen.  fwaer.  baer. 
Raeck.  ftraet.  Waterland. 
Tafel,  maken,  rafen.  blafen. 

Aen.  halen.  t'Jamen.  engaetnoyt. 

Kaej;.  Maey.  fraey.  naeyen. 
Braeyen.  gepaeyt.  quadentijt. 

Ghy.  fy.  hy.  wy.  my. 
Zijn.Trijn.  by.  pry. 
Mijden,  peynien.  veynfen.  dry 
Lijden,  tijden,  tijding,  fwijght. 
Spijfen.  quijc.  lijiler.  kleyn. 
Lij  f  ken.  pijp.  ter  zijden,  wijn. 
Breynaet,  Spellewerck. 
Cofijn.  Catlijn.  mijnsgelijck. 
Verdwijnen,  meen  ick.  ontbeyt 
Zijtghy  het.  van  my. 

Neen.  geen.  eens. 

Borgen.  Borfe. 
Wordt,  dat  fchort  my. 

Dit  vogeltje. 

Datghyzijt.  dat  ghy.  houdt  ghy. 
Datgaet.  eengoedtgat.  datvolck. 
Nietgedaen.  dit  giet  naer.  gaetghy. 
Nietgeerne.  goedtgety.  niet  vies. 
Wat  voor  ou.  watfalve.  datgeluck. 
Watgedeckt.  dat  geld  u.  dat  ghy  my. 
Niet  gedreven,  ditfcheuiken. 
Heeft  geen  noot.  watgebrack. 
Wat  variereits.  namen,  wat  vis. 

Hebt  ghy  eenen  man  ?  moet  geven. 
Wateenen  baey  !  niet  zijn.  metdat. 
Wat  een  foet.  van  verre,  heeft  wel.  al 

zijn  vvy  het. 
Wat  man.  hoegeraecktghy.  fijnen. 
Spaeniche  wijn.  Italiaenfch.  me.t  mijnen. 
Metvreden.  reden,  fietdaer.  heeft  fy. 
Wacmeti  haer  feght. 
Wat  verfclrjyven.  ditpotjen. 

Ende  f oo  voort. 

Einde  des  tienden  Boecks. 



ELFDE      BOECK. 

SPAENSCHE  WYSHEIT, 
Vertaelde  Spreeck woorden. 

Iiii 





VOORBERICHT. 
En'  goede  handvol/  Spaenfche  Spreechvoorden  hebb  ick  uyt 
groot  er  hoop  gelefen-,  naerfe  my  in  haer'  Tael bevielen ,  ende  in 

I  PdI>Ü  ̂e  m^ne  beyallick  fchenen  uytgejproken  te  konnen  Teerden. 
[}  Daer  een  van  beide  gebrack ,  fagh  ick  geen  voordeel  te  doen: 

Want  Teiefoude  my  danck  Teeten  dat  ickjlechte  Ttijsheit  van  over  Zee  hael- 

de,  of  'treffelicke finnen  foo  pijnelick  uytjlamerde,  dat  mijne  Landslieden 
van  d'eene  Tvalghden ,  van  d' andere  verfchrickten ,  ende  vangeenefulcke 
"Woorden  hare  Spreeckrvoorden  Teilden  maecken  ?  Om  voorts  de  uytgcfifte 
foo  veel  gangbar  er  te  maken,  ende  aen  den  mann  te  helpen,  hebb  ickfèin 

Rijm  gekleedt  •-,  gelijck  men  Villen  verguldt,  en  bittere  Schellen  in  Sitycker 

backt.  In  Spaenfch  hebb  ick' er  Teeinige  fio  gevonden :  't  Enzymen  voor 
Rijm  neme  fèkeren  Teilden  byklanck ,  die  meeft  onder  alle  Volcken  in  hare 

SeghsTvoorden  daer  voor  uyt  gaet ,  neffens  een'  Voet-maet  emmers  foo  loss  en 
ongcregelt :  ̂ Als  by  de  Spaenfche , 

Manda  y  hazlo, 
Y  quitar  te  has  de  cuydado. 

Ende 

Hable  en  la  guerra, 
Y  no  vayas  a  ella. 

Bcn  ick  niet  bedrogen  ,  Rijm  en  vafle  Voet-maetfalfe  niet  bedorven  heb- 
ben. Emmers  (lot  vangeluyd  U  het  Oor  aengenaem,  en  de  Maet  daer  by ,  de 

Memorie  niet  ondienfligh.  Staende  dan  foo  nauTe  op  de  Waerheit  als  my 

doenlick  ¿sgeTveefi,  hebb  ick' er  nochtans  Tvat  aen  moeten  klampen ,  daer  ick 
all  te  korte  Tvoorden  gevonden  hebbe ,  ende  die  ongepaert  ende  ongerijmt. 
Dat ,  hope  ick ,  fullenjy  my  ten  beflen  houden ,  die  het  ambacht  verfiaen, 

ende  mijne  moeyteniet  laecken,  als  met  aenTvij finge  van  beter -^  daer  ick 
geerne  voor  buygen  fal. 

Ji  at  defiecke  belangt,  Tvijfè  Lieden fitllen  't  niet  voor  onnut t  tijdverdrijf 
aen  fien ,  dat  ick  my  hier  fiucksgeTvijfe  aen  te  kofi  hebbe geleght.  <^s4?zdere 

moeten  Toeten,  l  dat  Oude  SpreeckTeoordende  AlgemeefteWijfeWaerheden 
der  Volc keren  z,jn:  Sommige  ontTcijffelick  ter  Wereld  gebracht  door  uyt- 

flekende  Lieden,  fommige  door  't  Gemeen  ;  beide  met  een'  aeloude  toe- 
Iiii  2  Jlem- 

i  GentiumacropuIoiumingemacumcxHífiorüstumexrroveibüí  atque  ex  orevulgi  excipienda  cenfeo.  I.Cuf.Scal 
Ftit.1,  j.c  is. 



^írif.  Ethic. 
Hiena.  6.1 

VOORBEÍLICHT. 

Jlemminge  beveftight,  endejïtlcks  noch  heden  ende  naer  dejen  met  eerbtedin- 
qc  aen  te  fien.  Hoort  hoe  de  Wijs  heit  van  eertijds  daer  af  heeft  gebroken: 

¿¿¡■ais  >  %%  vJw  ̂   ~&™¿eí!;ém.  ¿}c¡.  ̂   To  \%m  ¿k  i?  ¿[¿Tret&iu;  o/xpa ,  ¿(ün  <¿%%xc. 

Dat  is. •  De  Spreucken  ende  Keuren  van  ervarene ,  oude  ende  voorfichtige 
Lieden ,  fchoonfy  niet  belvejen  zijn ,  moeten  Tvy  niet  min  gade  Jlaen  als  Be- 
Svijícn :  Want  delvijle  fy  ervaren  van  geficht  zijn ,  fien  Jj  den  grond  der 

dingen  in. 
Soudemen den  anderen fiagh  verachten,  daer  tegen  fèy de  dejelvelvijfe 

Aiann-j  t*c  ot^k?  ,  wv  ÏkzsÓc  ssiv  ¿  az"£$cü@'  ¿\iy,%  ,  opiag  cv ^i^iTU^  ¡rwiiKfyvfët 

etvcy  j3êA7i'üi  ¿Kelvuv  ,  ajfcw'f  ««551',  c¿ít.  u(  cruy.vmvmc.  oïov  t»  oviu$ciptiTK¿e¡7rvx, 
T  CM-  ¡At»;  Jo67T*H}f  ̂ 0ftl)^^4víUV.  7T0>i>.ü¡V  fi>  6v7wV3EX«SiV  f¿0g/0V  £^«V  dfitítS  ̂   <J)£0Vlj- 

7rO^«V  f^OVTJK   ítí'o9-i;V«C.     «TW  Íj  <Srfe<   Tí¿  ̂JlJ  Jt,  TUI/  Z^V 0 tOW    </l¡)   ¿    K/>'tV%<nV  «¡L¿«V0V0Í 
TroTiKo i.  P/ï/  ¿r ,  <Soo  ¿/¿w  o»disr  vele  CWannen  alle  niet  even  kloeck  en  zijn* 

nochtans  kan' 't  gebeuren,  dat  fy  t' Jamen  komende  beter  zijn  als  die ,  niet 

als  e  enige  in  't  byfonder ,  maer  alle  in  "'t  gemeen ,  gelijck  het  in  de  Mael- 
t  ij  den  gaet ,  daer  y  e  der -^  at  toebrenght,  tegens  de  gene  die  door  eenen  al- 

leen bekofiight  "berden:  Want,  alfoojy  vele  zijn,  heeft  y  e  der  een  gedeelte 
van  Detighd  ende  Foorfichtigheit ;  ende  de  menighte  te  f  amen  komende 
Tverdt  als  een  Menfch  met  vele  Voeten ,  vele  Handen  ende  vele  Sinnen. 

Even  eens  gaet  het  infaecke~n  van  zeden  ende  ver  (land ' ;  Tvaerom  dan  oock 
vele  beter  oordeelcn.  Wat  van  den  oorjj>rongh  zy  of  niet  (ivant  de  Ouden 

hebben  Jommige  Spreechvoorden  ge-eer t  als  ttyt  den  Hemel  ge daelt )  de 
lange  onverbrokene  toeft emminge ,  daer  ick  af  gebroken  hebbe  ,  als  op 
onendelicke  proeven  geveft ,  ftaet  voor  alle  bewijs  van  hare  Tvaerde.  Laet 
my  daer  by  voegen ,  daer  mede  Jy  my  ver  lieven,  dat  yeder  Spreeckypoord 

een  2  Sneldicht  is,  3  en  heel  veel  ftofs  in  heel  ypeinigh  omfiaghs  begrijpt. 
Sco,  mee  ¡ie  ick,  is  het  all  gefeght :  daerom  Spreecfaioorden  allen  UeJ  ende 
Tvelkom  be  hoor  en  te  zijn  •  Tvantnue  en  gevalt  het  niet  liever  met  een  once 
Gouds,  als  met  een  lomp filuck  Loods  te  betaelen,  of  betaelt  te  Tverden? 
Ofte,  als  Er  afinas  de  geljckenis  maeckt,  quis  fanus  non  pluris  faciat 
Gemmulas  quamvis  perpufdlas,  quani  Saxa  quasdam  ingentia? 
Et  j  ut,  autore  Plinio*  ,  in  minutioribus  animantibus,  velut 

1  Nee  hare  quid:m  vulgo  diña  Sí  recepta  perfuafioni  po- 
pulan, ïineufurueiint  teflinionia.  Sunt  enim  quodanimo- 

dö  vel  potentiora  eiiani  ,  c¡uod  non  caulïs  accommodata, 
fed  libeiís  odio  &  gtatiá  mentibus,  ideö  tantum  diftaque 
¿attaque  ,  quja  aut  honeüifiima  ,  aut  veriflima  videban- 
tur.  Huw.  ¡.  10.  Ea  qux  vulgo  recepta  iünt,  hoc  ipfo 
quod  incertum  autorem  habent ,  velut  omnium  fiunt-  ld. 

UU. 
2  Fit,nefcio  quopailo,ut  fententia  Pioverbio  quaü  vibiata , 

Ara- 

feriat  acrius  auditoris  animum  ,  &  acúleos  quofdam  cogita- 
tionum  telinquat  infixos:  namlongè  minus  tanget  animum, 
fi  dixeris ,  Caduca  Sc  brevis  eft  hominii  vita ,  quam  fi  Pro- 
veibium  cites,  Homo  bulla.  Eiafm. 

IoutJ. 

4  AeïjUH cfb%è(>!ureiv 7rcu¿íiw;  tÍjj  >¿fet  tfd  a-n^oTt^oiv  £óa>r 
odímefyy.  f.'v  ttSoj  jS  -n~¡¡  •fugjxeït  í«jí  v  Sovftfftir.  .Arijl. 
hb.  i.c.  J .  dtpttn.  anim. 



Voorbericht. 

Araneolo  Culiceque  majus  eft  Natura  miraculum ,  quám  in  Ele- 

phanto,  ü  quis  modo  propiüs  contempletur :  itidem  in  re  literaria, 
nonnunquam  plurimum  habent  ingenii  qux  minima  funt.  Dat 

is:  Wie  fff  er  fijn  Verf xan d  machtigh  ,  die  niet  meerTvercks  maecktvan 
Teereltjens  hoe  klein  f j  oock  zijn  mogen ,  als  van  ecnige  groóte  Rots-Jleenen  ? 
ende  gelijck ,  volgens  flinim  in  de  kleinfle  Dierkens  meer  mirakels  van  de 
Nature  ü,  als  in  dengrootften  Oliphant ,  mits  menfe  ten  naulvften  in  fie  ;fio 
gebeurt  het  mede  in  dingen  de  Letter kunji  aengaende  ,  dat  Jomtijds  de 
kleinfle  den  meefien  geeft  hebben.  Ergo  ft  minutula  quajpiam  res  vi- 
detur  Adagium  j  meminerimus  ifta  non  mole  fedpretio  ceitimari 
oportere.  Soo  dan  y em and  het  Sprecchvoordlvat  gerings  achtteioefeny 
loet  hem gedencken ,  dat  die  dingen  niet  nahare grootte ,  maer  naer  hare 
Tvaerde  gefchatt  moeten  Heerden.  Ende  lick,  Tt>ie  en  fmaeckt  fijn  Bericht 

niet  beter  in  dry  Koorden-,  ds  in  dertigh?  Ende  foo ü het tfd dat ick op- 
boude. 

liii  5  ELFDE 
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SPAENSCHE    WYSHEIT, 
Vertaelde  Spreeckwoorden. 

A 
i. Bien  corner  o  malcomer 

Tres  vezes  hos  de  bever. 

A  bocudo  hurón 

E/pol ada  devino. 

3- 

A  Bod
as 

 
ni 

 
a  Bau

tif
mo 

No  vayas  fin  fer  llamado. 

+•. 

A  bol%a  
vazia 

,  e  a  cafa  
acabada FaTel  home/e/udo ,  ma tarde.  Port. 

A  bom  amigo  nat  encubras  fegredo , 
Porque  das  caufa  a  per  délo.  Porcug 

6. 
A  bon  obra  pedida ,  y  a  vay  comprada 

y  vendida.  Portug. 

Abriles  y  Señores 
Los  mas  fon  tray  dores. 

8. 

A  buen  confejo 

No  fe  halla  precio. 

9- 

A  buen  pagador  no  duelen  prendas. 

ro. A  cabo  de  cien  anos 

Los  Rey  es  fon  Villanos ; 
Ta  cabo  de  ciento  y  dieT^ 
Los  Villanos  jon  Reyes. 

ii. A  cabo  de  cien  anos 

Todos  /eremos /alvos- 

P  Et  weinigh ,  of  eet  veel , 
■•—'Dry  Droncken  zijn  uw  deel. 

Een  beetje  dat  geworght  will  zijn , 

Vereifcht  een'  fpoorflagh  van  den  Wijn. 

Op  Bruyloften  of  Kinder-maelen 
Engaetniet,  ofmendoeuhaelen. 

De  Borfe  leegh ,  't  Gebouw  in  ftaet , 
Maeckt  menfehen  wijs^maer  wattelaet. 

't  Geheim  betrouwt  goe  Vrienden  niet : 
Het  is  uw'  ichuld  foo  't  haer  ontfehiet. 

Wanneeer  een'  Weldaed  is  verfocht , 
Is  s'  als  geveilt  en  als  gekocht. 

DeHeeren  en  d' Aprillen 
Bedriegen  wie  fy  willen. 

Een  goede  Raed  op  aerde 
Is  boven  alle  waerde. 

Goed  gereed  Geld  in  de  hand , 
Buyten  fwarigheit  van  Pand. 

Een  hondertjaer  vervoeren 
De  Koningen  tot  Boeren : 
In  hondertjaer  en  thien 
Kanm'  een'  Boer  Koningh  fíen. 

Als  eens  hondertjaer  verby  zijn 

Sullenw'  all'  te  famen  vry  zijn. 

My 
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II. 

p    Acabo  del  año 

,  ,  Mas  come  el  muerto  que  el  pino . 

ACav 'allo nuevo 

Cavalier  o  viejo. 

14.. 

'Af  otan  la  gata  ,fmo  hila  nuejlra Ama. 

'ijl  A  f  otar  lafumbra. 

16. 
A  dineros  f  agudos 

Bracos  quebrados. 
17- 

•    x^í  dios  rogando 
Tcon  el  maco  dando. 

;  18. 

"    Adoba  tu  parlo 
Pajpirastíiaño. 

19. 

^¿/<?  ?/ö  ¿ry  »0  cumple  bufia. 

My  dunckt ,  levende  Papiften 

Eten  min  dan  doo'  verquiften . 

'c  Is  van  des  Roskams  wetten , 

Op  een  jongh  Peerd  moetm'  een  oud 
Ruyterfetten. 

Spint  onie  Vrouw  noch  grof  noch  fijn , 
Soo  moet  de  Katt  gegeeflelt  zijn. 

Heer'  all-befchick ,  beraed  u , 
Ghy  geeíTelt  maer  de  fchaduw. 

Het  loon  getelt, 
Den  Arm  ontitelt. 

Wilt  ghy  dat  uw  Handwerck  fpoe  3 
Ambachts-mann,  bidtenflaettoe. 

j  Verftopt  uw'  oude  Kleeren  maer , 
Soo  raeckt  ghy  foetjens  door  het  jaer. 

Daer  niet  en  is , 
Gaet  foecken  miss. 

A  gran  arroyo  pajf ar  pojlrero 

XI. 

Agranpena,  bienyprefto. 

Kyi  granfubida 
Gran  decendida. 

Moet  gh'  over  een  wijd  Water  gaen , 
Soo  maeckt  u  altops  achter  aen, 

Haeft  u  niet  te  fnell , 
Selden  ras  en  wel. 

Hoogh  opgehaelt , 
Is  laegh  gedaelt. 

xj. 
K^yíguafriay  pan  caliente 
Nunca  hizierm  buen  vientre. 

K^ígua  trotada 
Tanto  val  como  cebada. 

Kout  Water  en  warm  Brood 

Is  aller  buycken  Dood. 

't  Peerd  op  fij  n  Water  wat  gedraeft 

Is  even  of  gh'  het  Haver  gaefr. 

Van 



^Agua  vertida, » 
No  toda  co  vida. 16. 

^Agujar,  que  tiempo  es. 

*7 

.¿f  hambre  no  ay  mal  pan. 

1%. 

^í  Juezes  Galicianos 
Con  los  pies  en  las  manos. 

<^A 'la  burla  des  arla 
¿guando  mas  agrada. 

30. 

i-Ala 
 
cabeca

 

El  comer 
 
la  endere

ca 
. 

cxf  la  hija  mala 
Dineros,  y  cafa/la. 

32. 

Ala 
 
larga

  
el  galgo

  
a  la  liebre

  
mata

. 

A  la  Luna  el  lobo  al  Ajno  espulga. 

3+. 

K^ila 
 
noche  chichi

rimo:h
e 

Tk  la  mañan
a  

chichi
rinada

. 

iS- 
LsJla  noche  combida , 

Ta  la  mañana  porfía. 

36. 

A  las  nueve
  

échate
  
y  duerm

e. 

37- 
o4"  la  par  es  negar

 
T tarde dar. 

Ala^A 

Antes  muerto  que  can  fado. 
tofiado 
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Van  Water  eens  geftort 

Raeptm'  altijt  wat  te  kort. 

Maeckt  u  't  werck  quij  t , 
Het  ishoogh  tijd. 

Daer  'sgeen  quaed  Brood , 
In  hongers  nood. 

Veel  Rechters  in  verfcheiden  landen 
Sien  na  de  Voeten  in  de  Handen. 

Gefchencken  van  Hoenderen. 

Jocken  is  een  van  de  faecken 
Die  men  op  haer  foetit  moet  ihecken. 

Gemeene  pijn  in 't  Hoofd Werdt  etende  verdooft. 

Een'  Dochter  die  niet  veel  en  deught, 
Geld  en  een'Mann  fo  haeft  ghy  meught. 

Hy  loop'  foo  Iangh  hy  will ,  den  Haes, 
In  't  ende  werdt  de  Windhond  baes. 

By  avond  komt  de  Wolf  gegaen , 
En  vloyt  den  Efelin  de  Maen. 

's  Avonds  veel  en  all , 
's  Morgens  niet  met  all. 

's  Avonds  goed  Gerecht, 
's  Morgens  quaed  gevecht. 
De  Kloeke  negen, 

Te  Bedd' gelegen. 

Het  komtfeernaerop  een , 

Een'  fpade  Gift  of  geen'. 

EenSwcetvoss,  watgh' hem  doet, 
Is  eer  dood  als  vermoedt. 

Die 
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Gi¿ 

39t 
i_yilasvezes,  do  cacar penfamos* 

Cacados  que  damos. 

4.0. A  la  Vulpej
a  dormid

a  no  le  cae  nada 
en  la  boca. 

^Albien  buje  alio , 
Tal  mal  ejper alio. 

4-i. picanea 

gukn  no  je  canfa. 

4-3- Al  conejo  y  do 

1.1  confe jo  "venido. 44-       ¿ 
A  lem  ou  aquem , 

Vejas fiempre  con  quem.  Portug. 

+?• <^Algo 
 
ageno 

No  haze  heredero. 

4¿. ^Algu
nas  vezes 

 al  labra
dor 

Por  mucho
  

efterco
lar  

no  le  va  mejor.
 

i^flhijode  lahija 
fíetela  en  la  re  dij  a , 
Tal  de  la  nuera 

Bale  del  pan ,  y  échale  fuera. 

o4í  hombre  bueno , 

No  le  bufques  abolengo. 

49- 
K^Alla 

 
me  lleve  dios  a  morar , 

Do  un  huevo  vale  un  real. 

yo. Alia  va  la  lengua
 

Do  duele  la  muela.
 

Alia  van  Leyes 
Di  quieren  Reyes. 

Die  ter  Jacht  meent  wat  te  vangen , 

Blijft  in  't  Nett  wel  fel  ver  hangen. 

Den  Voss  die  niet  will  waecken 

En  valt  niet  in  fijn'  kaecken. 

Het  goede  moet  ghy  foecken , 

'tQuaed  wacht  uyt  alle  hoecken. 

Die  geen  arbeid  moed'  en  wordt , 
Krijght  in  't  lang ,  of  krijght  in  't  kort. 

'tConijn  ontgaen, 

Telaetberae'n. 
Door  die  of  defe  ftraet , 
Siet  maer  met  wie  ghy  gaet. 

Eens  anders  Goed 

Erft  op  geen  bloed. 

Den  Huysmann  met  veel  Meilen 

Heeft  niet  altoos  van  't  beften. 

Uw'  Dochters  kind  fchickt  warmkens 
in  de  kluys , 

Schoondochters  kind  watBroods,  en 

uytten  huys. 

Indien  gh'  een  vroom  Mann  iïet, 

Vraeght  naer  fijn'  af  komft  niet. 

'k  Wenfchte  datick  woonen  raoft 
Daereen  Ey  vijf  Stuy  vers  ko  ft. 

Daer  de  Tanden  feer  doen , 

Will  de  Tonge  weer  doen. 

De  Wetten  moeten  gaen 

Soo  't  Koningen  verftaen. Kkkk Leert 
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f*- 

^Allégate  a  los  buenos 

Y /eras  uno  dedos. 

5T3- 
<^4 1  loco  y  alayre 
Dilles  calle. 

54- 
Al  mal  camino

  
darle f 'fie/i 'a, 

si- 
filmar  por  Jal. 

\^>il Medico,  ConfeJJory  Letrado 

No  le  ayas  engañado, 

51- 

\^ílm
oco  

nuevo
 

Fan  y  huevo-, 
lindando  el  avio 

El  pan  y  el  palo. 

j8. 

x^Al
moco

  
que  lefab

e  
bien 

 
el  pan 

Pecado  es  el  ajo  que  le  dan. 

k^í  lo  tuyo  tu. 

60. 

í_sfl principio  o  aljin 

K^éprilfuelefer  ruin. 

ál. 
(pilque  da  el  capón 

Vale  la  pierna  y  el  alón. 
61. 

Al  que  es  de  vida 

El  agua  le  es  medecina. 

63- Al  que  mal  bizieres  no  le  creas. 

¿4. 

Alquimia  f  r ovada 
Tener  renta  y  gajlar  nada. 

Leert  ftaegh  den  Vromen  by  zíjn , 
Ghy  werdt  foo  vroom  als  fy  zijn. 

Laet  Gecken  en  laet  Winden 

Den  vryen  deurtocht  vinden. 

In  quade  Wegh  is  't  naeíle , 
Datm'er  íkh  wat  door  haefte. 

OmSoutinZeej 
Daer  is  het  ree. 

Die  Doftor ,  Advocaet  of  Biechtvaer 
wil  bedriegen , 

Bedrieght  fich  felfs  met  liegen. 

Goed  Brood  en  goed  Gerecht 
Koft  voor  een'  niewen  Kneeht : 
Maer  bin  nen  Jaer  en  dagen 
Niet  als  goed  Brood  en  flagen. 

Den  Jongen  die  Brood  eten  will, 

't  Is  ibnde  datm'er  Loock  aen  ipill*. 

Leert  u  beiigh  maecken 

Met  uw'  eigen'  faecken. 

't  Magh  vroegh  of  laet  zijn , 
April  will  quaed  zijn. 

Dieu  Capoen  ter  tafel  dient, 
Heeft  Bout  en  Vleugel  bey  verdient. 

Die  niet  veegh  is  noch  verwefen , 
Kan  fchoon  Water  wel  genefen. 

Daer  's  geen  betrouwen  aen 
Dien  gh'  eens  quaed  hebt  gedaen. 

Een'  Alchimifterij  gaet  vail, 
Veel'  Renten ,  en  niet  veel  verbraft. 

Door 
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6iy 

6*. 

Alquinto  dia  veras 
£hte  Mes  auras. 

66. 

Alrevèsmelavejli, 
Andefe  ajfi. 

67. 

Air  icono  prometas, 
Tal  Pobre  no  faltes. 

68. 

Al  tañer  de  las  Trompetas 

Es  el  cavar  e-a  camaretas. 69-    ,. 

Al  yerno  
y  al  cochino Una  vez,  el  camino. 

■JO. 

■  Ama  a  quien  no  te  ama-, 
Reftonde  a  quien  no  te  llamfi  - 
Andaras  carrera  vana. 

A  manos  lavadas ,  Dios  les 
coman. 

Amar  y  faber 
No  puede  todofer. 

73- Amigo
  

del  buen  tiemp
o 

CMudafi  con  el  viento. 

74- 
Amig

o  
de  todos

 
,  y  de  ning

uno.
 

Ti-         . 
Amigo  por /u  provecho , 
Lagolondrina  en  el  techo. 

-6. 

Amiftad  
de  yern* Sol  de  invierno 

. 

da  que 

Door  den  Vijfden  werdt  bewefen 
Wat  het  voor  een  Maend  fal  wefen. 

Hebbickmijn  Rocksken  av'rechtaen, 

Het  magh  foo  blijven  g'aen  en  ftaen. 

Doet  geen'  beloften  aen  den  rijcken , 
Den  armen  wacht  u  uyt  te  ftrijcken. 

Als  Trompetten  flaen , 
Gaet  hetkacken  aen. 

Wijfteensuw'keuckenaenuw'Schoon- 
foon  en  uw'  Vereken , 

Sy  fullen  't  beid  haeft  mereken. 

Mint  een'  die  u  niet  en  mint, 

Spreeckt  daer  ghy  geen'  fpraeck  en  vind 
't  Een  en  't  ander  is  maer  wind. 

Wafcht  uw'  handen ,  God  fal  geven 
Daer  s' af  leven. 

De  Wijsheit  en  het  Minnen 
Hoort  tot  verfcheiden  finnen. 

Min  en  verftand 
Is  tweederhand. 

Vrienden  in  fchoon  Weer, 

Tegen  wind  niet  meer. 

Vriend  van  all'  en  vriend  van  geen  s Ismeeftalleen. 

Een  Vriend  om  fijn  gemack , 

Een'  Swaluw  in  een  Dack. 

My  dunckt  des  Winters  Sonnefchijn 
En  Schoon-foons  liefd  een  dingen  zijn. 

Kkkk  2  In 
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77- 

In  Leegheit  opgevoeyt , 
In  Ou  derdom  m  voll  moeyt. 

't  Is  goed  te  feggen ,  Trouw  en  Minn  j 

A  mocedadociofa 

Vejes  trabajoja. 

78. 
Amor 

 
Amor , 

Palab
ra  

dada-,
  

el  hecho 
 
malo,

  
y  el  fin  j  Maerl

act  
het  Woor

d  
gegev

en  
zijn , 

1 

peor. 

79- 

Amor
  

de  padre
, 

jQue  todo  lo  otro  es  ayre. 

So. 
Amor ,  dolores  y  dineros 

No  pueden  ejlar  fecretos. 

Si. 
Amor ,  foguo  e  tojfe 

A  feu  dono  de/cobre.  Portug. 

Amor  Mejonero 

guantas  veo  tantas  quiero. 

%l 

k^A 'muertos y  a  y  dos 
No  ay  amigos. 

84.. K^índa  elalmohaca 
T  toca  en  la  matadura . 

Sy. 
%^4ndi  la  cabra  de  roca  en  roca , 

Como  el  bojle%o  de  boca  en  boca. 

U. 
^Andamos  a  las  verdades 
Como  hazen  las  comadres. 

87. 
Anda  perro , 
Tras  tu  dueño. 

88. 
tuinde  me  yo  caliente 
T  rufe  la  gente. 

En  laet  de  faeck  befchrevenzijn, 

Het  end  valt  arger  als  't  beginn. 

Een  Vader  mint¿ 
De  reilis  wind. 

De  Liefde ,  Geld ,  noch  groóte  Pijn 
Enlconnen  niet  verborgen  zijn. 

De  Minn ,  den  Hoeft  en'tVyer  noch 
meer 

Ontdecken  yeder  een  fijn'  Heer. 

Een  Herberghs  liefd',  en  anders  niet, 
Í  Soo  veel'  te  minnen  alsm'erfiet. 1 
f 

!  Weeft  of  dood ,  of  veer  -t 

Daer  's  geen'  liefde  meer. 

Gaetde  Roskamm  ginsen  weer, 

Somtijds  flaet  hy  in  het  zeer. 

Soo  wy  de  Gek  van  rots  op  rotfe  ilen , 
Soofpringhtde  Geew  van  defen  Mond 

in  dien. 

Laet  ons  in  de  Waerheit  weyen , 
Als  Saletten  voll  Klappeyen. 

Hondje,  keer, 

Volght  uw'  Heer. 

Laet  ick  maer  warm  zijn  toegeruft , 
En  laetfe  lacchen  die  het  luft. 

Men 
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Ó2p 

s¡>. 
Animo  vence  en  guerra , 

£¿ue  no  arma  buena. 

Antes  alruyjenor  que  cantar , 
gue  a  la  (Jlíuger  que  hablar. 

^nt  es  de  cafar , 

Ten  cajas  en  que  morar , 
T  tier  ras  en  que  labrar , 
T  vinas  que  podar. 

9J- Antes  de  la  hora  gran  denuedo , 
Venidos  al  punto ,  venidos  al  miedo, 

t^/fntes  de  milanos 

Todos/eremos  calvos, 

54- pinte
s  

CMora
lque 

 
Almen

dro. 

x^ntes  que  cafes 
UWiraqueha^es, 
¿>ue  no  es  nudo  que  des  hazes. 

96.
  J 

'^An
tes 

 

que
  
con

ozc
as 

, 
2Q 

 
ala

bes
,  

ni  coh
ond

as.
, 

97-. 
Ksíntes  podrido 
gue  comido. 

9?. 
\_A  nuevo

  
negoc

io 

2{jte
vocon

fejo.
 

99- i^írey 
 
muerto

 

Reyno  rebuelto. 

Men  moet  íich  niet  vergapen 
Aen  't  keurelicke  Wapen  : 
't  Is  't  mannelick  gemoed , 
In  d'Oorlogh ,  dat  het  doet. 

Eerfaleen  Nachtegael  uyt  zijn  gefon- 
gen'  (tongen. 

Als  praet  gebreken  fal  op  Vrouwen 

Verfietuw,  eer ghy trouwt, 

Van  Huyfingh  wel  gebouwt, 
Van  Land  daer  wat  kan  groeyen  , 
En  Wijngaerd  om  te  fnoeyen. 

Voor  den  tijd  een  groot  gedruys , 

Als  de  flagh  komt ,  niemand  t'huys, 

Eer  eene  Dufend  jaer 

Zij  n  w'  alle  kael  van  Ha'er. 

Yder  een  in  fijnen  handel 
Liever  Moerbey  als  Amandel. 

Eer  dat  ghy  trouwt  fiet  in  den  wind  > 

't  Is  geen  knoop  die  men  licht  onbindt. 

Prijft  noch  laftert  niet , 

Eer  ghy  kent  en  tiet. 

't  Vleefch  van  een'  Sott 
Is  eer  verrott , 
AlsindenPott. 

Niewe  daden  y 
Niewe  raden. 

DeKoninghdood, 

HetRijckinnood. 
Kkkk  j 

Hec 
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100. 

A  rio  buelto  ganancia  de  pe  fiador. 

101. 

A  olla  que  hierre 

2{jnguna  mofea  fe  atreve. 
IQi. 

A  otro  ferro  con  e  fie  huefio. 

103. 

A  padre  guardador 
Hijogaflador. 104. 

Apagó  fe  el  Ti^on , 

7 pereció 'quien  le  encendió'. IOf. 

Apalabras  locas 
Orejas  fiordos. 

106. 

A  pan  de  quince  dios 
Hambre  de  tresfiemanas. 

107. 

Aprende  baxay  alta , 
Tío  que  el  tiempo  tañere  e  fio  dañe  a. 

108. 

aprende  llorando , 
Rey  ras  ganando. 

109. 

^.Aprendiz,  de  Portugal 
Nofabe  cofiery  quiere  cortar. 

no. 

Aprejfuroja  demanda 
Ejpaciofia  respuefia. 

ni. 

A  puerta  de  cae  ador 
Nunca  gran  muladar. 

112. 

c_y/  quella  es  bien  cajada, 

£>uc  no  tienejuegra ,  ni  cunada. 

Het  oude  woord  en  kan  niet  miíTen , 

In  onklaer  Water  is  goed  viíTen. 

Naer  een'  Pott  die  ziedt 
Komt  de  Vliege  niet. 

Dat  Been  is  voor  den  mond 

Van  eenen  and'ren  Hond. 

Mompeer  magh  wel  bewaren } 
Mon  Fils  en  kan  niet  fparen. 

Het  Hout  doof  dat  geroockt  heeft , 

De  mann  dood  die 't  geftoockt  heeft. 

Tot  malle  Praetjens  hooren 

Een  paer geflopte  Ooren. 

Tot  veerthien  dagensBrood  te  breken, 
Behoort  een  honger  van  dry  weken. 

Leert  hoogh  en  laegh  op  alle  Veelen , 
En  danft  all  dat  de  Tijd  wil  fpelen. 

Moetghy  deKunft  metfehreyen  halen, 

De  Vreughd  fal  't  in  de  winit  betalen. 

Die  niet  kan  Naeyen  en  wil  Snijen , 

En  kan  in  't  ambacht  noyt  bedijen. 

Vraeght  men  u  te  rass , 
Antwoordt  op  uw  pass. 

Lett  op  een  groóte  Jagers  Door , 
Daer  light  noyt  groóte  Mishoop  voor. 

De  Dochter  heetick  wel  getrouwt, 
Die  Schoon-moer  noch  Nicht  en  be- 

houwt. 

't  Is 
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113. 

<^4  queles  buen  Orador , 

gue  afiperfuade  la  ra%on. 11+. 

aqueles  tu  amigo 

guc  te  quita  de  ruydo. 

Aquel  va  ¡ano 

£>ue  andador  lo  llano. 
116. 

A  quien  dan »  no  efcoge. 

i^i quien  Dios  quiere  bien-, 

La  perra  le  pare  puercos. 
118. 

\^4  quien  dizes  tuporidad> 
k^í  efe  das  tu  libertad. 

119. 

k^í  quien  duele  la  muela , 
J%ue  la  eche  fuera. 

no. 
o/  quien  haze  cafa  o  fe  cafa , 
La  bol/a  le  queda  raja. 

iii. 

\_A  quien  no  le  bajía  ejpaday  cor  acón , 
No  le  baflaran  coracasy  lancon. 

na. 

A  quien  no  le  fibra  el  pan , 
No  crie  can. 

A  quien  no  tiene  nada 
Nada  lo  ejpanta. 

114. 

A  quien  vela , 
Todo  fe  desvela. 

't  Is  een  recht  welfprekent  Mann , 
Die  fich  felfs  bered'nen  kan. 

't  Is  uw  Vriend ,  wie  dat  ghy  zijr , 
Die  u  van  gerucht  bevrijdt. 

't  Gaen  is  gefond 
Op  effen  grond. 

't Zy een' leur,  het zy een' feur , 

Die  men  fchenckt  en  heeft  geen'  keur. 

Dien  den  Hemel  heil  will  geven , 

Krijght  wel  Biggen  van  fijn'  Teven. 

Dien  gh'  uw  geheim  hebt  uytgebrocht, 
Dien  hebt  gh'  uw  Vrijigheit  verkocht. 

De  Kies  die  feer  doet , 

Is  't  die  om  veer  moet. 

Die  bouwt  of  trouwt , 

Sijn'Borsverkout. 

Dien  fijn  Degen  en  fijn  Hert 
Niet  genoegh  zijn  om  te  vechten  , 
Sal  niet  fonderlings  uy  t  rechten , 

Schoon  een'  Lans  fijn  Wapen  werdt. 

Die  geen  Brood  te  veel  en  heeft , 

Hoeft  s;een'  Hond  die  met  hem  leeft. 

Die  niet  veel  Broods  en  heeft  te  breken 

En  hoeft  geen' Honden  aen  tequeken. 
Die  niet  en  heeft, 
Die  niet  en  beeft. 

Die  veel  will  waecken , 

Doorgrondt  veel'  faecken. Wilt 



6}2 
II?. 

Aruyn-,  ruyn  y?nedio. 

i%6. 

^símpate ',  quefudaí. 
117. 

^arreboles  de  la  mañana  >  a  la  noche 

Jon  co~a  agua , 
(arreboles  de  la  noche ,  a  la  mañana 

fon  con/ole. 
128. 

Armas  y  dineros 
Buenas  manos  quieren. 119. 

Arde  o  figo 

Segundo  a  lenha  de  bofquo.  Portug. 

130. Araconelanda 

T  mataras  lagrama. 

!3I. 

^Ajna  con  pollino 
No  va  derecho  al  molino. 

132. Afnacoxa,  mas  avias  de  madrugar. 

Ajnocoxo,y  hombre  r oxo, y  eldemuno, 
Todo  es  uno. 

•34» 

Ajtio  de  muchos ,  lobos  lo  comen. 

Afno  que  entra  en  deheffa  agena 
Solverá  cargado  de  leña. 

136. 
Ajfaz  he  de  mal, 
Non  querer  J anar.  Portug. 

XI.       B   O   E    C    K. 

Wilt  gh'  een'  Booswicht  fien  verlegen, 
Brenghter  anderhalven  tegen. 

Neemt  uw  Kleed, 

Ghyzijtin'tfweet. 

Rood  in  denMorgenftond  fal  's  Avonds Water  zijn  j 

Rood  in  den  Avondilond,des  Morgens  i 
Sonnefchijn. 

Tot  Wapeneft  en  Geld 

Goed'  handen  van  geweld. 

't  Vyer  brandt ,  naer'tHouc 
Komt  uy  t  het  Woud. 

Ploegen  onder  't  vriefen 
Doet  het  gras  verliefen. 

De  Merrie  met  een  Veulen 
Gaetniet  recht  na  den  Meulen. 

't  Peerd  dat  kreupel  is  in 't  gaen , 
Moet  wat  vroeger  op  de  baen. 

Een  ouden  Ezel  met  een  kreupel  been, 
Een  ross  Mann  en  een  Duyvel,is  alleen. 

Den  Ezel  die  aen  velen  hoort 
Werdt  van  de  Wolven  eeril  vèrmoort. 

Den  Ezel  die  daergraeft  in  ander' Lie- den weiden , 

En  komter  ibnder  vracht  van  Hout  niet 

uyttefcheiden. 

Daer  kan  geen'  arger  Sieckte  wefen , 
Als  niet  te  willen  zijn  genefen. 

De 
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Afía\  no  ay ,  fi  no  fibra  nuda. 

1,8. 
Ajjaz  puede  poco 
¿¿uien  no  amenaza  a  otro. 

r39- 
<^fjfe?itar  el  pie  llano ,  o  de  cuefia 
El  Jejo  tnue/lra. 

14.0. 

<^ífiia:oniecen  cofas  recias 
Como  y  r  a  la  placa ,  y  venir  fin  orejas. 

i+i. 
i^síffi  es  la  CMuger  en  Domingo 
Como  el  trigo  en  roT^o, 

i+i. 
K^íffi  efia  el  Labrador  entre  dos 

^Abonados , 

Como  el  Pagel  entre  dos  gatos. 
1+3- 

K^íjjtfe  haz 
Elefcudero  rapaz. 

144, 

Kyí  Truyta  yamintira, 
Cuanto  mayor  tanto  milhor.  Portug. 

A  tu  criado  -no  le  hartes  de  pan , 
No  pedir  a  quefi. 

146. 
'.Aun  aora 

Comen  el  pan  de  la  boda. 
'+7- 

K^/ftin  no  a/Jamos , 

Y  ya  empringamos. 
14.8. 

r^íun  no  enfi/lays 

J  ya  cavalg  ■ 

De  Maeltijd  komt  te  kort 

Daer  't  all  gegeten  wordt. 

Genoegh  en  iíTer  niet , 
Daer  heel  nietoverfehietr. 

't  Is  feker  een  fwack  Mann  , 
Die  niet  eens  dreigen  kan. 

Naer  een  fijn'  Voeten  plant 
Ontdeckt  men  fijn  Verftand. 

Soo  fchielicken  gevall  komt  een'  fom- 
tijdstevooren, 

Is  na  de  ̂  
der  Ooren. 

Als  na  de  Merckt  tegaen  en  keeren  fon- 

I  Des  Sondaghs  fiet  de  Vrouw 
Als  't  Koren  in  den  Douw. 

Een  Boer  in  't  midden  van  twee  Advo- caten , 

Is  of  twee  Katten  om  een  Visken  faten. 

Soo  werdter  fomtijds  uyt 
Een  Edelmann  een  Guy  t. 

Hoe  grooter  Vifch ,  hoe  grooter  leugen., 
Hoe  Vifch  en  leugen  beter  deugen. 

Geeft  gy  te  veelBroodsaen  uw'Knecht5 
Hy  dwinght  u  dat  gh'er  Kaes  op  leght. 

Tot  hier  toe  is  't  scen  nood ; 
Men  eet  noch  Bruylofts-Brood. 

't  Is  in  de  Keticken  all  van  't  mail , 

Men  braedt  niet  en  men  droopt'er  al!. 

'tlflcrmégemaelt, 

Rijdtgh'alleerghyzaelt. 
LH! 

Ghy 
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H9- 
K^íun  nofioys  calido  de  cascaron 

T  ya  teneys  pre/umpcion. 
150. 

Aunque  compuefia  la  mentira  > 
Sempre  es  vencida. iri. 

aunque  el  águila  huela  muy  alta  , 
El  halcón  la  mata. 

iya. 
Aunque  la  lima  mucho  muerde , 
Alguna  vez  fele  quiebra  el  diente. 

Aunque  manfit  tu  fabuejjo , 
No  le  muerdas  en  el  bef  0. 

^Aunque  me  llaman  modorro , 
Entrar  quiero  en  el  corro. 

ín- 
Aunque  fias  prudente  viejo 
No  desdeños  el  confie  jo. 

Aunque  fie  perdieron  los  anillos , 
Aqui  quedaron  ios  dedillos. 

i?7- 

K-Ayudandofi.  tres 
Para  pe/o  defeys. 

158. Al^eyte ,  y  vino ,  y  amigo  antiguo. 

159- 
Barba  remojada , 
Ulíedio  rapada. 

\6o. 
Barva  de  tres  colores 

No  la  traen  fimo  tray  dores. 
161. 

Barbero, 

O  loco,  o  parlero. 
162. 

Barriga  caliente , 
Pie  durmiente. 

Ghy  zijt  noch  qualick  uyt  den  dopp, 
En  fetgh'  alreeds  'c  Zeilin  den  topp  ? 
Hoe  fchoön  de  logen  zy  verfonnen , 
In't  einde  werde  fy  overwonnen. I 
HoeHooghden  Arend  vliegen  kan, 
Het  Valckíluck  werdc'er  meeíler  van. 

De  Vij  1 ,  hoe  fcherp  fy  bijt', 
Werdc  wel  'een  tandje  quije. 

Offer  uw  Hond  mack  uyt  fiet , 

Bijtt  hem  in  fijn'  lippen  niet. 

Al  houdt  men  my  voor  geck, 

lek  will  med'  in  't  gefpreck. 

Al  zijt  ghy  oud  en  wijs  in  velen, 
Laet  u  noy  t  goeden  raed  vervelen. 

Al  zijn  de  Ringetjens  verlooren , 
De  Vingertjens  ftaen  daerfe  hooren. 

Dry  diemalkand'ren  helpen  willen, 
Zijn  machtigh  fes  Mans  wicht  te  tillen, 

De  Vrienden ,  d'Oly  en  de  Wijn , Elck  moet  wat  oud  van  jaeren  zijn. 

Natt  en  gefeept  te  voren , 
Soo  goed  als  half  gefchoren. 

Dry  verwigh  in  den  Baerd , 
Verrader  in  den  aerd. 

Daer  's  geen  Barbier  bynaer 
Als  geck ,  of  kaeckelaer. 

Het  Buyckje  warm  gevoedt, 
Het  ilaepen  in  den  Voet. 

Dans 
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Baylo  bien ,  y  echayfme  del  corro. 

16+. 

Bel  hombre 

No  es  todo  pobre. 

Bern  ejlou  con  meu  amigo , 
£)ue  come feu  pao  contigo.   Portug. 

166. 

Bern /abe  o  bon  bocado , 
Se  nao  cujlajfe  caro.  Portug. 

167. 

Bendito  fia  el  Varón 

guepor  fifi  ca/liga ,  y  por  otro  non. 
1Ó8. 

Beflia  que  anda  llano  (mano. 
Para  mi  me  la  quiero ,  no  para  mi  her- 

169. 

Bever  y  comer  buen  pasatiempo. 

170. 
Bel(o  malo 
Tarde  es  dexado. 

171. 

Bien  ama  quien  nunca  olvida. 
I71: 

Bien  ayuna  
quien  

mal  come. 

Vi- 
Bien  comer  trae  mal  comer. 

174» 
Bien  cuenta  la  madre , 

<J\tejor  cuenta  el  mf ante. 

Vi- Bien  eflays  de  ropa 

Si  no  feos  moja. 

Dans  ick  foo  wel  als  yemand  danfien magh, 

Wat  hebt  ghy  my  te  ílooten  uyt  het 
lagh  ? 

Een  fchoon  Mann  by  de  Vrouwen , 
Is  niet  voorarm  te  houwen. 

't  Is  de  befte  vriend  die  'ck  weet , 
Die  fijn  Broodje  met  my  eett. 

't  Lecker  beetjen  is  wel  foet, 
Waer  het  niet  foo  dieren  goed. 

Wel  geluckigh  is  de  Mann 
Die  fich  felven  ftraffen  kan. 

Het  Beeftje  dat  gemacklick  gaet 

Voormy,  niet  voor  mijn'  Cameraed. 

Goed  Eten  en  goe'  Dranck  in  't  lijf 
Maeckt  t'fameneen  foet  tijd- verdrijf. 

Quaed  gebruyck  in  doen  of  feggen 
Is  feer  quaelick  af  te  leggen. 

Hy  is  't  die  van  beminnen  weet , 
Die  noyt  fijn'  Vrienden  en  vergeet. 

Niet  wel  gebraft 
Is  wel  gevaft. 

't  Is  wel  fonder  Doctoor  te  weten , 
Van  wel  eten  komt  qualick  eten. 

Sy  rekent  red'lick  wel ,  het  Wijf, 
Maer 't  Kind  noch  beter  in  haer  lijf. 

Uw'  Mantel  is  u  niet  te  kort, 
¡  Indien  hy  maer  niet  natt  en  wordt. 
I  Llll  2  Soo 
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Bien  o  mal, 

Cafado  me  han. 

,i77- 
Bie;}  perdido 
T  conocido. 

178. Bien  fabe  el  ejpma 
Donde  hinca. 

J79- 
Bien  fabe  elfabio  que  no  fabe , 
El  necio pienfa  que  f  abe. 

180. 
Bien  fabe  la  volpeja 
Con  quien  trebeja. 

181. 

Bien  fe  ejlajan  Pedro  en  Roma 
Se  no  le  quitan  la  corona. 

181. 

Bien  fe  lama  el  gato 
Defpues  de  harto. 

.     r       lS3- Bien  f  e  lo  que  digo , 
guando  pan  pido . 

184.. 
Bienfobre  bien , 
Bocado  enmantecado  mojado  en  la  miel i8j. 

Bien  vengas  mal,  fivie?iesfolo. 

1Í6. 
Bi  vamos  claros , 

Si  quiera  que  adeudados. ,87. 
Blancoyelo 

Es  de  agua  menfagero. 

XI.      B   O    E    C    K. 

Soo  goed ,  íbo  quaed  ais  't  kan  ¡ 
'k  Ben  een  getrouwde  Mann. 

Men  kent  het  Goed  dat  quijt  is 
Niet  eer  dan  als  't  geen  tijd  is. 
Men  kent  verloren  Goed 
Eerft  als  men  't  miiTen  moet. 

All  die  fijn  Goed  verquift, 
Kent  het  niet,  eerhy'tmift. 
De  Doren  weet  feer  wel 
Waer  dat  hy  ileeckt  in  't  Veil. 

De  wijfeMann  weet  dat  hy  nieten  weet, 
De  fotte  meent  hy  weet  van  als  befcheed. 

De  Voss  die  iich  vermaeckt 
Weet  wel  metwien  hy  fchaeckt. 

Sf.  Pieter  is  heel  wel  te  Roomen,  (men. Wordt  hem  de  Kroon  flechts  niet  geno- 
Laet  de  Katt  eerft  braífen , 
Daer  na  fals'  haer  waflèn. 

'k  Weet  wel  wat  ick  wil  bedieden , Als  ick  Brood  bidd  van  de  lieden. 

Het  is  wel  goed  op  goed  gehoopt , 
EenBotramm  diem'  in  Honigh  doopt. 
Ongeluckiswellekom 
Mits  het  maer  alleen  en  kom'. 

Laet  ons  bly  en  ruftigh  wefen , 
En  niet  eens  voor  fchulden  vreefen. 

Witt  vriefend  weer 

Brengt  Water  neer. 

On- 

1 



Spaensche    Wysheit. 

617 

188. 

Bocado  de  mal  pan, 
Ni  lo  comes,  ni  lo  des  a  tu  c¿m^ 

189. 

Bofes  en  cafa ,  bofes  en  la  arada , 

Cuerpo  de  tal  con  tanta  bofada. 
190. 

Bofetón  amagado 
Nunca  bien  dado, 

191. 
Bolvedla  hoja, 
7  hallar eys  otra. 

191. 
Boos  e  maos  manten  ciudad.    Portug. 

193. 

Borrachez  de  agua 

Nunca  fe  acaba, 

194.. 
Bof  e^o  luengo , 
Hambre  ófieno. i9v 

Buena  es  el  agua, 
¿¡>tte  cueflapoco 

,  y  no  embriaga. 

196. Buena  es  la  nieve 

£>ue  en  fu  tiempo  viene. 
197; 

Buena  es  la  vida  del  Aldea , 

Por  un  rato ,  no  por  un  ano. 

198. 
Buena  fama  hurto  encubre. 

199. 

Buena  hazienda  es  negros 

Si  comiejfenfin  dineros. 

Ongeíbnd  Brood  in  den  mond , 

Noch  voor  u,  noch  voor  uw'  Hond. 

HoePmoey  t'  inHuys  en  rnoey  t'op'rLand, 
Wat  drommel,  rnoey  t'  aen  alle  kant ! 

Die  dreight  en  flaet, 
Doet  noy t  groot  quaed. 

Keer  om  dat  blad, 
Daer  ftaet  noch  wat. 

In  goede  en  quade  leden 
Beftaet  de  kracht  der  Steden . 

Die  will  van  Water  droncken  wefen , 

Hoeft  geen  kort  tijd  verdrijf  te  vreefen. 

Wilt  gh'  om  een  Rous  te  water  gaen , 
Uw  leven  hebtghy  niet  gedaen. 

i  Veel  gegeews  en  veel  gegaeps , 
Of  veel  Hongers,  of  veel  Slaeps. 

SchoonWater  is  heel  goed  gedroncken, 

't  En  koil  niet ,  en  't  en  maeckt  niet 
droncken. 

De  Sneew  en  geefc  geen  ongevall, 

Mits  dats'  op  rechte  tijden  vall'. 

't  Land-leven  is  bevallick ,  maer , 
Voorweinightijds,  niet  voor  eenjaer. 

Sommigen  ftaet  ftelen  vry ; 
Goed  gerucht  deckt  Dievery. 

Mooren  wraeren 
Goede  waeren  , 

Koftens'  eten  fonder  't  Geld , 
Daer  m'  haer  eten  voor  beftelt. 

Llll  3  Een' 
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200. Buena  mano  de  rocín  hazec avallo , 

T  la  ruyn  de  c  avallo  haT^e  rocín. 

201. 

o  es  el  zato, Buen  amigo . 

Sino  quera/cuna. 

202. 

Buena  olla ,  mal  Tejí  amento. 

107,. 

Buenas  palabras  y  malos  hechos 
Engañan  a  losfabiosy  a  los  necios 

204.. 

Buena  tela  hila 

^uienfu  hijo  cria. 20?. 

Buena  vida 

K^írmgas  tira. 
206.. 

Bueno  es  el  endurar , 

A  quien  fe  ejpera  hartar. 207. 

Bueno  es  herir   al  fobervio 

ejlafolo- 208. 
Buey  viejo , 
Sulco  derecho. 

209. 

Buey  longo ,  y  ro7¿n  redondo. 

210. 

Buenas  di  as  redro  diaz, , 

LMaz,  querría  mis  blanquillas. 
211. 

Unen  pie  y  buena  oreja , 
Señal  de  buena  be/lia. 

212. 

Buen  principio , 
La  mitad  es  hecho. 

Een'  Krengh  wordt  een  goed  Paerd ,  in 
een'  goe'  hand  geftelt , 

Een  goed  Paerd  wordt  een'  Krengh; 
als  't  een  quae  hand  beftelt. 

MijnKater  is  mijn  redelick  goed  vriend 

Behalven  dat  my  't  krabben  niet  en 
dient. 

Veel  fmeeren  op  fijn'  Renten Maeckt  flechte  Teilamenten. 

Goede  woorden  en  quae  trecken 
Strijcken  Wijfen  uyt  en  Gecken. 

Sorght  voor  't  voedfel  van  uw  kind , 
't  Is  een' goe'  webb  die  ghy  fpint. 

Het  lecker  leven 

Kan  rimpels  geven. 

Geduld  is  licht  te  weegh  gebracht , 

Daer  een'  goe  maeltijd  werdt  verwacht. 

't  Is  goed  flaen  op  een  Vent  voll  wind 
All  daer  m'  hem  maer  alleen  en  vindt. 

De  jonge  lieden  moeten  't  hooren , Een  ouden  Oss  maeckt  rechte  Vooren.i 

Een  langen  Oss  en  een  rond  Paerd 

Zijn  by  de  kenners 't  meefte  waerd. 

Goede  mergen ,  groóte  Heeren , 
Maerick  hadt  mijn  geldjegeeren. 

Goed  Oor,  goe  Voet, 
De  Beeft  is  goed. 

Is  maer  't  beginn  ter  degen , 
Soo  is  men  all  half  wegen. 

'k  Wens 
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Buen  /Iglo  aya 
guien  dixo  Bolt  a. 

n+. 

Buñolero  has  tus  húmelos. 

"?• 
Burla  burlando 

Vafe  el  lobo  al  afno. 
216. 

Burlaos  con  el  cJjno , 
Daros  ha  en  la  barba  con  el  rabo. 

217. 

Burlaos  con  el  loco  en  cafa , 

Burlara  con  vos  en  la  placa. 

218. 

Bufcays  cincopies  al  gato , 
T  el  no  tiene  fino  quatro . 

219. 

Bufcays  pan  de  traflrigo  ? 

220. 

Cabello  luengo  y  corto  elfefo. 

221. 

Cabellos  y  cantar 
No  cumplen  axuar. 

222. 

t  Cabra  rumiona 
Leche  amontona. 

223. 

Cae  arrear  y  no  poner  huevo. 

21+. 

Cada  buhonero  alaba  Jas  cuchi/los. 

12?. 

Cada  cabello 

Hít^e/u  ombra  en  eljuelo. 

'k  Wens  clac  hy  in  den  Hemel  kom' Die  eerft  het  woord  vond  van  Keerom. 

Backer  paft  ghy  op  uw'  Koecken , Sonder  ander  werek  te  foecken . 

All  (pelende  van  't  een  in  't  ander  jock , 
Geraekt  deWolf  denEzel  aen  fijn'  rock. 

En  jockt  niet  met  den  Ezel  licht, 

Of  wacht  fijn'  fteert  in  uw  geficht. 

Diebinnens  huys'tfpel  van  een'Geck bemint, 

Verwacht'  het  buyten  waer  de  Geck 
hem  vindt. 

Ghy  foeckt  vijf  voeten  aen  een'  Katt , 
Die'er  noy  t  meer  als  eens  vier  en  had. 

Moeter  meer  als  Kooren 
Tot  uw  Brood  behooren  ? 

Anders  buyten,  anders  binnen, 
Langh  van  Locken ,  kort  van  Sinnen. 

Wel  fingen  en  fchoon  Haer 
Proffijteloofe  waer. 

De  Geit  die  wel  herkauwen  kan, 

Daer  komt  de  Melck  met  hoopen  van. 

Eenfnapperisalsof  menfey, 

Veel  kaecksop'tneft,  en  noyteenEy. 

OfdeKraemer  is  een  bloedje, 

Of  hy  prijft  fijn  eigen  goedje. 

ElckHaertje,  bruynof  blond, 

Sijn'  fchaduw'  op  den  grond. Alle 
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22Í). 

Cada  Capellán 

Loa  Jus  reliquias. 227. 

€ada  carnero  de  fu  pie  cuelga. 

ü8. 
Cada  cuba  huele 

Alvino  que  tiene. 
229. 

Cadagorrion 
Con  fu  efpiglon. 

230. Cada  hombre 

Tiene  fu  nombre. 

231.     . 
Cada  hormiga 

Tiene  fu'ira. 
232. 

Cada  mofea  tiene  fu fombr/t . 

.  ci- 
cada necio  tras  fu  hítelo 

Di'^e  mal  del  bien  ageno. 

234.. Cada  oveja 

Con  fu  pareja. 
id- 

eada qu al  hable , 
En  lo  quefabe. 

236. Cada  qual  (lente  el  frió 
Como  anda  veflido. 

Cada  uno  k  fuguifa , 
T  el  afno  a  la  antigua. 

238. 
Cada  uno  donde  es  nacido , 

Bien  fe  ejlh  elpaxaro  en  fu  nido. 

XI.       B    O   E    C    K. 

Alle  Papen-kappen 

Stoffen  op  haer'  lappen. 

Maeckt  geen'  ftaet  op  een  anders  Goed, 
ElckSchaephanghtaenfijn  eigen  voet. 

't  En  kan  niet  anders  zijn , 

E  lek  Vat  rieckt  naer  fijn'  Wijn. 

Elck  Musken  fleept  om  beft, 
Sijn  ftroyken  naer  fijn  neft. 

Yeder  Mann 

Heeft  fijn' Van. 
Elcke  Mier 

Maeckt  haer  getier. 

All  is  het  Vlieghsken  noch  iöo  klein , 

Het  geeft  fijn'  fchaduw  op  het  plein. 

't  Zijn  gecker  boofwichten,  en  boofer 

gecken  treken , 
Tot  fij  nent  niet  dan  quaed  van  's  naeilen 

•  goed  te fpreken. 

Elck  Schaep  foeckrin  de  Heiden 

Met  fijns  gelijck  te  weiden. 

Een  yeder  Mann 

Spreeck'  wat  hy  kan. 

Elck  voelt  of 't  koud  of  heet  is , 
Naer  dat  fijn  lijf  gekleedt  is. 

Elck  magh  na  fijn  maniere  doen , 
Den  Ezel  houdt  fijn  oudfatfoen. 

Daer  elck  gekipt  is ,  is  hy  beft , 
En  yeder  Musken  in  fijn  neft. 

Een 



Sí    AENJCHE      WrSHEIT. 64,1 

*??■ 
Cada  uno  ejlienda  la  pierna 
Como  tiene  la  cubierta. 

240. Cada  uno  nace  en  lloro . 

r  algunos  mueren  en  rifa. 

341. 
Cagadonesy  membrillos 
Todos  fin  amarillos. 

242. 
Calenturas  de  Mayo , 

Salud  para  todo  el  ano. 

Calenturas  otoñales , 

O  muy  luengas ,  o  mortales. 

Callar  y  obrar , 
Por  la  tierra  y  por  la  mar. 

24?. 

Callar,  y  ojos, 
Tomaremos  la  madre  y  los  pollos. 

24.6. 
Calle  el  que  dio , 
T  hable  el  que  tomo. 

Callen  barvasy  hablen  cartas. 

24.8. 
Caminante  canfado 
Subirá  en  afno ,  fi  no  alcanfa  cavallo. 

24.9. 
Camino  de  Roma 
Ni  muía  coxa , 

Nibolja  floxa. 

2fO. 
Campana  cajeada 
Nunca /ana. 

Een  yeder  moet  fijn'  Beenen  ftrecken 
Soo  verr'fijn'  Deken  uyt  kan  recken. 

Een  yeders  levens  tijd  gaet  met  het 
fchreyen  aen , 

Daer  zijnder  weinige  van  lacchen  uyt- 

gegaen. Een  Queepeer  en  een  flxont 

Zijn  bey  geel  en  bey  rond. 

Een  Koortsjen  in  de  May , 
¡  Het  heel  Jaer  friss  en  fray. 

NajaersKoortfen  noodelick 
Of  heel  langh  of  doodelick. 

Houdt  den  Mond  en  roert  de  Hand , 
Soo  te  Water  als  te  Land. 

Doet  d'Oogen  op  en  houdt  u  Tongen , 
Wy  krijgen  'tMoerhoen  met  de  jongen. 

Geeft  en  fwijght , 

Spreeckt  en  krijght. 

Laet  Tongen  ftille  leggen , 
En  laet  Papieren  feggen. 

Een  Reifer  moe  gegaen , 

Sco  hy  geen  Paerd  en  krijght,  flaet  wel 
een'  Ezel  aen. 

!  Den  Ezel  manck ,  de  Borfe  platt , 

En  dienen  niet  op  't  Roomfche  pad. 

Laet  eens  de  Kloek  geborilen  weien , 

Geen'  handen  konnenfegenefen. 
M  m  m  m         Met 



151. Candil  muerto 

Todo  es  prieto. 

Can  que  mucho  lame » 
Saca  Jangre. 

Canta  al  alva  la  perdiz , 
xJMas  le  -valiera  dormir. 

XI.      B   O    E    C    K. 

Met  als  't  Licht  uytgeíhoten  werdt 
Werdt  alle  dingen  even  fwert. 

Daer  den  Hond  te  harde  leekt, 

Komt  wel  dat  hy  't  bloed  uy  t  treckt. 

Des  morgens  vroegh  fchreeuwt  het  Pa- 
trijs , 

't  Sou  blijven  flapen,  waer  hetwijs. 

Canta  ell  Gallo ,  remonde  la  Gallina ,    '¡  Het  Haentje  kraey  t,  en  't  Hoentjc  wil  't 
■•^Amarga  la  caja  do  m  ay  harina.  wel  weten , 

Hethuys  vergaet ,  daer  Meel  gebreeckt 
omt'eten. 

Canta  la  Rana, 

Y  no  tiene  pelo  ni  l ana. 
256. 

Cantar  en  la  y  glefia ,  y  llorar  en  cafa. 

al- 
cantarilla que  muchas 

 
ve^es  va  a  la 

fuente, O  dexa  la  anfa  o  la  frente. 

258. 
Cantar  mal  y  porfiar. 

Cap  ato  quanto  duras  ? 
guanta  me  untas. 

260. 

Capato  roto  o  /ano 
ctías  vale  en  el  pie  que  en  la  mano. 

DeKickvorfch  íinghtgeruft  en  ftijf, 

En  heeft  noch  haer  noch  woll  om 't  lijf. 

Veeltijdts  op  eenen  dagh  doen  wy  ver- 
fcheidenwerek, 

Wyfchreyen  binnensHuys,  en  fingen 
in  de  Kerck. 

De  Kann  die  veel  te  water  gaet, 

Licht  dats'  een  fcherfken  achter  laet. 

De  ilechtfte  will  fijn  fingen 
Een  yeder  overdringen. 

Niew  Schoentjen ,  hoe  langh  fultghy 't herden  ? 

Tot  dat  ghy  't  fmeeren  moe  fult  werden. 

Goe  Schoenen ,  't  zyfe  niew  genaeyt 
zijnofverouden. 

Zijn  beter  aen  den  Voet  als  'm  de  Hand 

gehouden, 

Capoe- 



1 
Spaensche    Wysheit. 

% 

161. 

Capón  de  ocho  me/es 
Para  me/d  de  Reyes. 

Carga  la  nao  trajera , 
Siguieres  que  ande  a  la  vela. 

•L&7,. 

'  Caridad  f  abes  lo  qual  es  ? 
Perdona fi  malquieres , 

T  paga  lo  que  de-ves. 

Carne  mal  lograda , 
Primero  cocida  ,  de/pues  affada. 

,  Carro  entornado 
Todos  lie  dio  de  mano. Portug. 

aíí. 

Cafa  barrida  y  mefa  puejla 
Hue/pedes  efpera. 

267. 

Cafa  con  dos  puertas 
No  la  guardan,  todas  duefías. 

268. 

Cafa  cumplida 
En  la  otr  ávida. 

269. 

Cajada,  mucho  te  quien 
Por  el  bien  que  de  ti  efpero. 

270. 

Cafa  de  padre , 
Fina  de  Abuelo. 

Capoenen  van  acht  Maenden  oud , 
Zijn  Koningen  haer  rechte  bout. 

Siet  gh*  een  traegh  Schip  achter  blijven, 
Laedt  het  wel,  't  fal  beter  drijven. 

Wat  is  naer  de  Liefde  leven  ? 

Wel  betalen,  wel  vergeven. 

Men  hoeft  my  niet  te  nooden 
Tot  Schotelen  geladen 
Met  Vleefch  dat  eens  gefoden 
En  dan  eens  is  gebraden. 

Is  de  Wagen 

Omgeilagen  •, 
Laet  hem  fteken,  laet  hem  'breken  > 
Niemand  wilder  hand  aen  fteken. 

Die  't  Huysuyt  veeght,  en  deckt  den 
Diss, 

Wacht  gaften,  ofmijngiss  is  miss. 

't  Huys  dat  twee  Deuren  open  houwen , 
En  kan  men  niet  altoos  betrouwen,, 
Aen  allerhande  ilagh  van  Vrouwen. 

Ons  Huys  fal  eerfl:  na  defen 
Volmaeckt  in  alles  wefen. 

Bruyd,  ick  hebb  u  heftigh  lief. 

Om  uw'  goed  en  lijn  gerief. 

't  Is  redelick  gewenfcht ,  als  yemands 
luck  foo  groot  waer, 

't  Huys  van  een  Vader,  en  een  Wijn- 
gaerd  van  een  Groot-vaer. Mmmm  2        Trouwt 
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171- 

Cafa  el  hijo  quando  quifieres , 

Tía  hij  a  quando  pudieres, 

27*. 

Cafa  en  que  bivas  > 
Vino  que  bevas , 

Tierras  quant  as  veas. 

*73- 

Cafa  labrada , 
T  'vina  plantada. 

Vfö. 

Caja  mal  avenida. 

Prefto  ejl  areá%ida. 
27T' 

Cafame  en  hora  mala , 
£>uc  mas  vale  algo  que  nada. 

Caja  negra , 
Candela  acefa. 

Cafar-,  cafar, 
Suena  bieny  [abe  mal. 

278. Cafar  me  quiero ; 
Comeré  de  cabe  c  a  de  olla,  y  fentar  me 

heprimcro. 
2-9. 

Cafar  te  has  hombre  cuytado ; 
X  tomaras  cuy  dado. 

280. 

Cafar  y  compadrar 
Cada  uno  ccnfaygual. 

Trouwt  u  Soon  ais  ghy  'them  giint, 
En  uw'  Dochter  als  ghy  kunt. 

HebtHuyíingh  min  noch  meer, als u  ter 

wooningh  dien', Hebt  Wijnen  min  noch  meer,  als  uw 
Gefinn  met  eeren 

Ten  oorboor  kan  verteeren. 

Hebt  Landen  min  noch  meer  als  ghy 
kont  overfien. 

Een  Huys  kieftdat  gemaeckt  is, 
Een  Wijngaerd  die  geilaecktis. 

Daer  Vred'  isuytgegaen 

Kan  't  Huys  niet  langh  beftaen. 

Wat  drommel!  Trouwt  my  dan,  als 't 
emmers  wefen  fal  > 

't  Is  beter  yet  als  niet  met  all. 

Als  alle  dingen  worden  fwerr, 

Is  't  tijd  dat  't  Licht  ontfteken  werd'. 

Trouwen,  trouwen,  fchoongeluyd, 
Is  foo  foet  niet  als  het  luydt. 

'k  Gae  trouwen :  wilt  ghy  weten 
Waerom?  Ickftae't bekent : 
'k  Sal  't  befte  beetjen  eten , 

En  fitten  aen  't  hoogh  end. 

Trouwt,  ongeluckighMann, 

Het  forgen  komt'er  van. 

Leert  u ,  bey  Mans  en  Vrouwen , 
In  Peterfchap  en  Trouwen 

Aen  uw 's  gelijcken  houwen. 

't  Kan 
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z8i. 

Cafar  y  mul  dia, 
Todo  en  un  dia. 

Cafafm  moradores 
Nido  de  ratones. 

Cafa fm  tejado* 
OHuchofrwy  poco  recaudo. 

284. 

Cafafobradada 
Ladrón  en  la  portada. 

28?. 

Cafiiga  el  que  no  es  bueno , 
T  aborrecerte  ha  luego. 

286. 

Caflillo  apercebido 
No  es  decebido. 

2S7. 

Cavalkro  en  buen  caballo, 

En  ruyn  ?ii  bueno  ni  malo. 
288. 

Cavallo  de  quatro ,  Cavallo  de  loco , 
Cavallo  de  tres ,  Cavallo  de  Rey , 
Cavallo  de  unt ,  no  le  dar  a  ninguno. 

289. 

Cavallo  que  alean  c* 
Paffar  querrá. 

190. 
Cavallo  que  buela 
No  quiere  efyueU. 

291. 

'Cavallo.  que  no  f  ale  del  eflablo 
Siempre  relincha. 

292. 
Cay  do  ha  el  afno  en  el  alcacer. 

1  't  Kan  een'  in  een'daglv  wedervaeren , 
i  Getrouw t  te  zijn  en  qualick  vaeren. 

Een  leegh  Huys  op  fijn  beft, 
Een  levend  Ratten  Neft. 

Ifler  op  't  Huys  niet  veel  dacks , 
Veel  kouws ,  en  niet  veel  gemacks. 

't  Huys  prachtiger  dan  't  hoort , 
De  Dieven  voor  de  poort. 

Beftraftden  quaden  in  fijn  quaed , 

Terftond  geraeckt  ghy  in  fijn'  haet, 

Daer  alles  is  in  Staet , 

Is  't  Slot  vry  van  verraed. 

Geeft  een'  Ruy  ter  een  goed  Paerd , 
'tQuaed  is  noch  goe  noch  quaden  waerd. 

Is  't  Paerd  geteeckent  aen  vier  voeten , 
Seght  dat  hetGecken  rijden  moeten : 

Is  't  Paerd  geteeckent  aen  de  dry , 
't  Is  waerd  dat  het  een  Koningh  ry . 
Is  't  Paerd  geteeckent  aen  maer  eenen , 
Laet  het  u  nemmermeer  ontleenen. 

'tPaerd  dat  geen'Paerden  voor  wil  lijden 
Is  goed  om  me  voorby  te  rijden. 

Geeft  de  flagen  daer  fy  hooren , 

't  Paerd  dat  vlieght  en  hoeft  geen'  Spoo- ren. 

't  Paerd  dat  het  minne  komt  van  Stali 
Is  't  Paerd  dat  meeíte  briefch  t  van  all', 

't  Is  wel  geluckt  en  nabehooren , 
Den  Ezel  viel ,  envielin'tKooren. 

M  m  m  m  3  Stracks 
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Cena  y  vete  echar 
Por  mal  cabo  le  vi  andar. 

194.. 
Cerca  le  anda  el  humo  tras  la  llama. 

Cerco  en  la  Luna 

^Agua  en  la  laguna. 

zy6. Cerrar  la  boca 

Y  aprir  la  bolfa. 
a97. 

Cevada  granada 
t^A  ocho  dios  fegada. 

Cevada /obre  eftiercol 
E/pera  la  cierto ; 
Y fiel  ano  es  mojado-, 
Tierde  cuydado. 

Chica  es  la  punta  de  u  ejpma , 

Mas  a  quien  duele  no  la  olvida. 
300.  « 

Chiminea  nueva 

Pre  fio  fe  ahume  a. 

301. 
Chiminea 

 
fin  fuego , 

Rey  no  fin  puerto. 

302. Cien  [afires ,  y  cien  molidero
s , 

Y  cien  texedores  ,  fin  trecientos  ladro- 
nes. 

303. 
Ciento  de  un  vientre , 

Y  cada  uno  de  Ju  mente. 

XI.       B   O   E    C   K. 

Stracks  na  den  eten  gaet  teBedd , 

Soo  gh'op  wat  hoofd-pijns  niet  en  lett. 

Gaen  alle  dingen  foo  fy  de'en , 
ZijnVlamm  enRook  niet  verr'  van  een. 

Een  Ringh  rond  om  de  Maen 

Sal  op  een'  Regen  ílaen. 

Laet  's  Lands  beftiering Ioopen  , 
Met  Mond  toe  en  Bors  open. 

Is  de  Haver  voll  gedragen , 

Laetfe  fnijden  in  acht  dagen. 

De  Haver  op  de  Miss , 
Houdt  het  gewafch  gewiss ; 

En ,  ibo  't Jaer  vochtigh  is, 
En  vreeft  niet  dat  het  miss'. 

Klein  is  de  Doorn  die  niemand  fier. , 

Maer  dien  hy  fteeckt  vergeet  hem  niet. 

Die  in  niewe  Schouwen  koken , 

Moeten  lijden  datfe  roocken. 

Wat  is  een'  Schooríteen  ibnder  Vier  ? 
Land  fonder  Haven  of  Rivier. 

Als  honderd  Molenaers  by  honderd 
Snijders  quamen, 

En  honderd  Wevers ,  't  waer  dry  hon- 
derd Dieven  t'iamen. 

Koft  een'  Vrouw  t'eener  dracht  een 
hondert  kind'ren  winnen , 

Sy  fcheelden  een  voor  een  van  hoofden 
en  van  finnen. 

Doet 
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30+. 
Cierra  la  puerta,  daca  la  Have , 
guien  viniere  que  llame. 

30J. Cinco  dedos  en  una  mano , 

A  las  vezes  ha^en  provecho , 
Talas  vezes  daño. 

306. Clérigo ,  fray  le ,  o  Judio ; 
No  lo  tengas  por  amigo. 

307. Cobra  buena  fama , 
Téchate  a  dormir. 

308. Colorada, 
 
mas  no  dejuyo , 

£>ue  de  la  coflanilta 
 
lo  truxo, 

309. Colorada  y  espefja , 
Sangre  de  mué  jira. 

310. Colorado
  
y  negro , 

Los  colores  del  infiernoi
 

311. Comadre 
 
andarieg

a 
, 

Donde  voy  alia  vos  fallo. 

311. Come  con  el, 

Tguarte
  del. 

313- Come  el  gato , 
Lo  que  halla  a  mal  recaudo. 

314.
' 

Come
  

poco
 
,  y  cena

  
mas , 

Duer
me  

in  alto
 
,  y  vivi

ros,
 

Doet  roe  de  Poort,  en  het  den  Sleutel hier  by  my ; 

't  Volckdat  111  weien  will,magh  roepen, hier  zijn  wy. 

Wat  doen  de  Menfchen  met  vijf  vin- 

g'ren  aen  een'  Hand  ? 
Somtijdseer  en  profijten  fomtijds  fchae 

en  fchand. 

Leert  u  aen  Monicken ,  aen  Joden ,  of 
aen  Papen , 

Haer'  vriendfehap  niet  vergapen. 

Een'  goeden  naem  neemt  voor  uw  Wa- 
'„  pen, 

Engaetgeruftjens  liggen  flapen. 

Sy  blooft  gelijck een  Roosje, 

Maer  s'haelt  het  uyt  een  Doosje. 

Voll  van  Bloed,  en  voll  van  Vleifch 

Is  een  Meisjen  als  ick  eifch. 

Swart  en  geblooft  ftaet  wel, 

Maer  't  is  verw  van  de  Heil. 

Gevaer  ,    die   ftaegh   aen  't  loopen zijt, 

Waer  ick  u  foeck  ick  ben  u  quijt. 

Eet  met  den  Man , 

Maerwacht'r  u  van. 

De  Katt  en  rooft  noch  Vleefch  noch Viss , 

Dan  die  niet  wel  bewaert  en  is. 

Eet 's  Middags  weinigh,  's  Avonsmeer, 
Slaept  boven,  en  en  vreeft  geen  zeer. 

Aen- 
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Comida  mediada , 

Cuchillo  en  vayna. 

316. 
Como  cofiald

e  carbone
ro 

<J\lalo 
 defuera

^peor  dentro. 

Como  cria/le  ta~atos  hijos  ? 
¿Queriendo  masa  los  mas  chicos. 

•518. 

Como  me  crecieron  
los  favores , 

(J\íe  crecieron  
los  dolores. 

319. 
Como  no  riñe  tu  amo  ? 

Vor  que  no  es  cafado. 

310. 
Como  quer  quefeja.

 

CMas  perto  efta  a  t  averna 
 
,   que  a 

agreja.
  
Portug.

 

311. 
Como  te  hezifte  calvo  ? 

Pelo  apelo  pelando. 

Como  te  va  Mendo  ? 

Horas  llorando ,  y  horas  riendo. 

V-l- 
Como  tres  co-a  una  c apata 

£>ue  la  que  antes  fe  levanta,  e/la  fe 
calca. 

3*4- Compañía  de  uno , 

Compaña  de  ninguno  ■> 
Compañía  de  dos , 
Compañía  de  dios  5 

XI.      B    O    E    C   K. 

Aen  een'  goe  Tafel  wel  gefeten , 
EenMefch  in  fchee,  is  half  gegeten. 

Ghy  lijekent  allerbeft  een'  ouden  Kool- ■  fack,  Heer, 

Van  buy  ten  quaed  en  vuyl,  van  binnen 
noch  veel  meer. 

Hoe  komt  uw'  Vrouw  foo  dick  en  me- 
nighmael  met  Kind  ? 

Door  dien  ick't  jonghftvan  all' altoos 
meeft  hebb  bemint.  * 

i  Hoe  'ck  dieper  ben  in  gunftgeraeckt 
Hoe  my   meer  quellingh   heeft    ge- 

naeckt. 

Waerom  en  grimt  u  Meefter  niet  ? 

Om  datgh'  hem  ongehylickt  iiet. 

Gaet  fus  of  foo  te  werek , 

De  Herbergh  valt  altoos  veel  naerder 
als  de  Kerck. 

Hoe  komt  ghy  kael  vanHoofd  enKinn? 
Met  nu  en  dan  een  haerken  min. 

Hoe  gaet  u  leven,  Mann  ? 
Met  fchrey en  altemet,  metlacchen  nu 

en  dan. 

Soo  fietmen  't  fomtijds  gaen ; 
Dry  Meiskens  tot  een   Schoen,   de 

vroegft'  op,  treckt  hem  aen. 

Geiêlfchapp  maer  van  een , 
Gefelfchapp  als  van  geen  > 

Gefelfchapp  van  een  meer, 

Gefelfchapp  van  den  Heer  -, 

Gefcl- 
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Compañía  de  tres 

Compañía  es-, 
Compañía  de  quatro , 

6& 

íc 

Gefelfchappken  van  dry , 
Dat  heet  gefelfchap  vry ; 
Gefelfchapp  van  twee  tween , 
De  Duy  vel  op  de  been. 

Keurt  alle  ding  met  onderfcheit ; 
Dierkoopenis  geen  mild  igheit. 

En  loopt  niet  op  een'  ydel'  hoop ; 
De  Wolf  en  heeft  geen  Vleefch  te  koop. 

't  Is  meefterlick  profijt,  ghymooghter wel  op uyt zijn ; 

Twee  Viskens  ingekocht ,  voor  vijf  di 
wel  gefruytt  zijn. 

Noyt  faghmen  een  onichoone  Vrouwj 

Als'  opgefchickt  was  foofe  fou  w. 

Met  Suycker  en  met  Honigh  foud'  een Stront 
Soet  worden  in  den  Mond. 

Het  Water  eens  voorby  gevloey  t 
En  maeckt  niet  dat  de  Meulen  fpoeyt. 

Mctkunften  met  bedrogh  beleeft  men 
'thalvejaerj 

En  met  bedrog  en  kunft  het  ander  halv' daer  naer. 

Slechten  Adel  kan  men  decken 

Metgoe'  Kleeren  aen  te  trecken. 

Compañía  del  diablo. 

Comprar  caro  no  es  franqueza. 

1*6. Comprar  del  lobo  carne 

3*7- Comprar  tresfardi
nat , 

T dar  cinco  frítat. 

318. Compuejl
a  

no  ay  mugerfea
. 

319. 
Con  acucar  y  miel 
Los  cagajones  f  abran  bien. 

33°-  ,       .. 
Con  aguapajjada  no  muele  molino. 

Con  arte  y  con  engaño 
Se  vive  el  medio  año ; 

Con  engaño  y  con  arte 
Se  vive  la  otra  parte. 

33*- Con  buen  trage 

Se  encubre  ruyn  linage. 

333-  ] 
Con  cada  miembro  el  oficio  que  con-  Gebruyckt  een  veder  lit  daer  toe  'tiijn 
venga,  laftontfong, 

No  hables  con  el  dedo ,  pues  no  cofes  Spreeckt  met  de  Hand  niet,   wantghy 
con  la  lengua.  naeyt  niet  met  de  Tong. 

Nnnn  Goc- 
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33+- 
Condición 

 
de  buen  amigo  ¡ 

Condición  de  buen  vino, 335-    j 

Con  el Rey 'me  eché ', t_Masputa  me  hallé. 

336. 
Con  el  ojo  ni  la  fe 

¿Vo  me  burlar
e'. 

337- 

XI.      B    O    E    C   K. 

Goede  Vriend  en  goede  Wijn 
Moeten  eenerhande  zijn. 

'kHebb  met  een'Koning  liggen  mallen, 
En  op  een'  Hoer  is 't  uyt  gevallen. 

Noch  Oogh ,  noch  Trouw  en  kan  yet 

velen : 
lek  will  met  geen  van  beiden  fpelen. 

Een  goedKnecht  betert  als  gh'  hem  ilaet» 
Een  quade  werdt  noch  eens  foo  quaêd. 

Con  cl  palo  el  bueno  fe  toma  mejor , 
Y  el  malo  peor. 

33«- 
Con  el  tiempo 

 
y  con  la  paja  madur

an  
DeMif

pel  
rijpt 

 
en  werdt 

 
haer  trecke

n 

los  meceros.  quijt 
In  weinig  Stroo  en  in  geen'langen  Tijd. 

339- 
Con  efcobilla

  
el  paño , 

Y  lafeda  con  la  mano. 

34-0- 
Con  effe  galgo 

Otra  liebre  has  tomado. 

34-1-  , 

Con  ejlos  polvos 
Se  hizieron  eflos  lodos. 

34.1. 
Con  favor  no  te  conocerá

s 
, 

Sin  el  no  te  conocerá
n. 

3+3- Confie ffa y  paga  y 
Tríe  has  mañana. 

3+4- Con  guardas 
 y  velas 

Los  cuernos  Je  vedan. 

3+T- 
Con  hierro  y  con  vinagre 

Buena  tinta  je  haze. 

De  Borílel  kan  het  Laken , 

De  Hand  de  Zy  fchoon  maken. 

Gaet  vry  uw'  oude  gangen , 
Die  Windhond  heeft u  wel  een  ander 

Haes  gevangen. 

Siethoemenaen  verand'ringh  raeckt, 
VandatStotfisditSlijckgemaeckt. 

In  Weelde  iietm'er  veel  gewennen 
Haer  fel  ven  nanwelicks  te  kennen , 

Soo  haeft  mens'  uy t  de  Weelde  iiet, 
En  kentfe  weder  niemand  niet. 

Gaet  te  Biechten  en  betaelt, 

Mergen  werdt ghy  wegh  gehaelt. 

Met  Keerilen  en  goe'  wachten 
Kan  m'  hem  voor  Horens  wachten. 

Neemt  Yfer en  Azijn , 

Daer  goeden  Int  moet  zijn. Die 
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Con  la  mager  y  el  dinero 
No  te  burles ,  compañero. 

Con  lo  que  eres  defendido 

No  lo  pongas  en  poder  de  tu  enemigo >. 

Con  lo  que  f  ana,  el  Hígado  > 
Enferma  el  Buco. ,49"'/    r 
Con  lo  que  Sanen 

ajana CMarta  cae  mala. 

C$n  mal  anda  la  cafa , 

Donde  ¿a  rueca  manda  alegada. 

3?  '« Con  mala  perjona  el  remedio 
Calucha  tierra  en  medio. 

3Ï*- 
Conocerás  la  locura , 

En  cantar ,  jugar  y  correr  la  muía. 

Confejo  de  quien  bien  te  quiere , 

Aunque  te  parece  a  mal,  efcrivelc. 

Contigo  duerme ,  contigo  come 

.Quien  te  los  pone. 

.  Sí?- 
Contina  gotera 
Horada  la  piedra. 

356. Contra
di^  

al  vecino 
 
y  al  criado 

Si  enprej
encia 

 
te  han  lo  dado. 

3T7- Contra  Beon  hecho  Dama , 

Noparapieca  en  la  tabla. 

Con  viento  limpian  el  trigo , 
Tíos  vicios  con  cafligo. 

6Si 

Die  met  Geld  jockt  of  met  Vrouwen, 
C  Sal  hem  vroegh  of  laet  berouwen, 

Het  Wapen  van  uw'  kracht 
Stelt  noy  tin  Vyands  macht. 

Dat  de  Lever  kan  genefen , 
Kan  de  Milt  ondieniligh  weien. 

Dat  Claertjen  kan  genefen , 

Kan  Maertje  fchad'iick  wefen. 

HetHuysgefinn  en  heeft  geen'  tier, 
Daer  Spinrock  baes  is  van  Rapier. 

Luyden  van  Krackeel  en  Haer, 
Veel  l^nds  tuflehen  u  en  haer. 

Aen  Sangh  en  Spel  en  Peerden  mennen 

Kan  m'yder  een  lijn'  fotheit  kennen. 

Al  ftond  u  Vrienden  raed  niet  aen , 
Stelt  hem  te  boeck,  en  laet  hem  ftaen. 

Sy  eet  met  u ,  fy  light  met  u  in  't  Bedd  > 
Die  u  twee  tacken  op  het  voorhoofd  fet- 

Metlangh  druppen  achter  een 
Boort  de  Goot  wel  door  den  Steen. 

Leert  nochGebuer  nochVriend  geloven 
Die  u  in  't  aeniicht  derven  loven. 

Wordt  een  Pion  een'  Koninginn , 
Daer  maghgeen  Schaeckftuck  tegen  in. 

Men  fuy  vert  met  den  Wind  het  Koren 
van  het  Kaff, 

De  Sonden  met  de  Straft0". Nnnn  i  't  Is 
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Con  un  lobo 

No  fe  mata  otr». 

360. Con  un  poco  de  tuerto 
Llega,  el  hombre  a  fu  derech». 

Coracaofin  arte 
No  imagina  maldade.  Portug. 

36a. 
Cor  acón  determ

inado 

Noftfre
fer  confeja

do, 

363. Cornudo  f  ys,  Marido: 

Ulíuger ,  y  quien  te  lo  dixo  ? 

Correhuela  de  buen  cuero 

Ve  ruyn  moco  haz,e  bueno. 

Cortefia  de  boca , 
CMucho  vale. ,  y  poco  cofa. 

166. Cofa  que  no  fe  venda
 

Nadie  lafembr
a. 

-3,6-j. 

Cof  timbres  y  dineros 
Hazen  hijos  Cavalleros. 

368. Co^es  de  Tegua ,  amores 
 para  el  Rozin, 

Crece  el  Huevo  bien  batido , 

Como  la  muger  con  el  buen  marido. 

370. 

Crcos,
  

Frades
,  

Pegas 
 
eCmya

s 
, 

Dj  a  demo  tas  quatro
  
joyas.

  
Portu

g. 

XI.      B  O  B   C   K. 

'tlsgeen'  flagh,  een' Wolf  te  noodcn» 
Om  een'  ander'  mé  tedooden. 

Soo  gaet  het  metveel  faecken » 
Men  derft  wat  onrechts  doen ,  om  aen 

wat  rechts  te  raecken. 

Een  Hert  van  valfche  kunften  vry 

En  hoedt  iich  voor  geen'  fchelmery. 

Een  Hert  dat  naer  fijn  Hoofd  wil  leven 

En  lijdt  niet  dat  men  't  raed  mag  geven. 

Mann,  ghy  hebt  twee  Horens  aen: 
Vrouw,  waer  weet  ghy  dat  van  daen  ? 

Een  taeye  Snel-riem  van  goed  leer 

Geeft  een  qua' e' jongen  een'  goe'  Leer. 

Mond-beleeftheit  is  een  kofl: 

Die  veel  geldt  en  weinigh  koft. 

En  faeyt  niet  in  uw  Land 

't  Saed  dat  terMerckt  blijft  aen  de  hand. 

Wát  goe'  manieren  en  wat  Geld 
Maeckt  Sonen  Jonckers  met  geweld. 

All  flaet  de  fchoone  Meer, 

Ten  doet  den  Hengft  geen  zeer  > 

Maer  hy  verlieft  te  meer. 

Slaet  een  Ey  wel ,  het  groeyt'er  van ; 
So  vaert  een'  Vrouw  by  een  goedMann. 

Een'Paep,een  Munnick,met  een'  Exter 
en  een' Kauw, 

De  Duyvel  gunn  ick  die  Juweelen  in 

fijn' klauw, 
'kGe- 
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37' Creóte  Bolla,  que  de  poner  vienes. 

Vi- erta corvo , 

7 fue  art  e  ha  el ojo. 

373- Cubrios  de  un  payes  , 
7  de  vo7.es  no  cures. 

374- Cuchillo  malo 

Corta  el  dedo ,  y  no  en  el  palo. 

37f- Cu,  cu, 

Guarda  no  lo  feas  tu. 

376. 
Cuenta

s  
de  beato,

 

Tuñits
  

de  gato. 

Vi- Cuenta 
 
tus  duelos , 

T  dexa  los  ágenos. 

378. Cuero  es  que  efliende , 
^ue no  modera,  que  hiende. 

379- Cuervos 
 
con  cuervos 

No fe/acan  jamas  los  ojos: 

380. 
 ' 

Curánd
ole  

los  ojos 

T^uejl
ro  ^Alcal

de  enford
ecíb. 

Vee  lo  que  dais , 
7  no  entien

de  lo  que  hablái
s. 

381. Cuy  da  bien  en  lo  que  ha^es
 , 

2{o  te  fias  de  rapace
s. 

383. 
Cuy  da  o  ladrao 
J$ue  todo  os  outros  taesfio.    Portug. 

'k  Geloov'  u ,  Hoentje 5  dat  's  te  feggen  5 
lek  hebb  u  daer  een  Ey  fien  leggen. 

Sy  fien  wel  toe  die  Kraeyen  queecken , 

Díe  fullens'  eerft  een  oogh  uyt  íteecken. 

Bedeckt  u  ghy  maer  met  een'  Schild , 
En  die  wil  fchreewen  fchreew'in't  wild. 

't  Quaed  Mess  fnijdt  niet  in  't  Hout , 
Maer  in  de  Hand ,  die  't  houdt. 

'k  Hoor  Koeckoeck  roepen  in  der  tijd  5 
Siet  toe  dat  ghy  het  niet  en  zijt. 

Daer  fpreeckt  een  als  een  heiligh  vat  s 

En  heeft  valt  klauwen  als  een'  Katt. 

Praet  van  uw'  eigen  pijn  j 

Laet  yeder  een  de  fijn'. 

Het  Leer  is  't  dat  fich  reckt  en  wijdt, 
Maer  Hout  en  kan  dat  niet,  dat  fplijttr. 

Daer 's  vrede  tufTchen  Dief  en  Dief,  en 
GuytenGuyt, 

Noy  ten  piekt  d'eene  Kraeyaen  d'an- 
der  d'oogen  uyt. 

:  Met  fijn'  quae1  Oogen  te  genefen 
'Schijnt  onfe  Schout  verdooft  te  wefèn, 
j  Hy  voelde  wel  wat  ick  hem  gaf } 
Maer  wat  ik  fegg,daer  weet  hy  weinig  af. 

Denckt  wat  ghy  doet  ib  lang  ghy  hoeft  , 
Maer  en  vertrouwt  op  geen  geboeft. 

De  Dief  meent,  waer  hy  by  is, 

Dats'  alle  zijn  als  hy  is. 
Nnnn  3  Soo 
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Da  a  tu  h  i/o  mal  por  mal , 
Dexallo  bas  al  bojpital. 

384- Da  Dios  almendras 

Aquien  no  tiene  mu  e l as. 

Da  Dios  havas 

K^íquien  no  tiene  quizadas. 

386. 
Dadiva 

 
de  ruyn  a  fit  dueño  parece. 

387. Dsdivas  quebrantan  peñas. 

388. 
Dado  ruyn  quatro  manos  encoba , 
Dos  de  quien  lo  da,  y  dos  quien  lo  toma, 

389. Ddme  donde  me  ajf tente , 
^ueyo  bare  donde  me  acuejle. 

390. 
Dame  trébol  con  dos  boj  as , 
Darte  be  mocasen

  
que  e  fio  jas. 

391. 

Date  bue?ta  vida , 

Terneras
  
mas  la  cay  da. 

391. 
Da  y  ten, 
Y  auras  bien. 

m- 

De  al  Dios  me  vengue , 

¿$ue  delpajlor  agua  y  nieve. 

XI.      B    O    E    C    K. 

Soo  gy  uvKind  geeft  quaed  voor  quaed, 
Denckt  dat  het  naer  het  Gafthuys  gaet. 

Wat  magh  God  Amandels  geven 

Daer  de  tanden  een'  begeven  ? 

Dien  de  Tanden  meer  niet  kunnen 

Siet  men  God  wel  Boonen  gunnen. 

S iet  wie  u  wat  gegeven  heeft, 

De  gift  gelijckt  aen  diefe  geeft. 

Gaven  fon  der  fp reken 
Konnen  Rotfen  breken. 

Een'quae'Gift  kan  vier  handen  krenken,! 
Twee  diefe  nemen  en  twee  and're  diefë 

fchencken. 

Geeft  m'een'  Stoel  daer  ickop  ruft'; 
'k  Weet  waer  te  leenen  als  't  my  luit. 

Thoontmy  een  Klaverblad  van  tween,  | 
ickfalu  rhoonen, 

Waer  ghy  een  Meisien  moogt  verkiefen  I 

uyt  veel'  fchoonen. 

Hoe  ghy  liever  Leven  leeft , 
Hoe  ghy  meer  voorvallen  beeft. 

Leert  geven  en  houden , 

Soo  blijft  ghy  behouden. 

Ick  hebbgeen  recht  van  Wraeck  3 

Van  wie  'tzy ;  'tis  Gods  iaeck : 

Moet  ick  my  van  een'  Herder  wreken , 
Mijn  Hoofd  isdaerom  niet  te  breken , 
Dat  laet  ick  Sneew  en  Regen  doen , 

Die  fullen  't  wel  te  degen  doen. 

Soo 
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39+- De  amigo  reconciliado 

Gttarte  como  del  diablo. 

Be  ¡jaxo  de  la  manta , 

Tanto  vale  laprietacomo  la  blanca. 

396. Debax
o  

del 'buen 
 
[ayo 

Ejla  el  homb
re  malo. 

39'- 
DeBe

\err
opar

ece 
 

elBu
ey  quel

ha  
defer

. 

?98. De  bobos 
 
y  bobas 

Se  hinch
an  

las  bodas.
 

De  cofario  a  cofario  no  fe  llevan  fino 
los  barriles. 

400. De  cuyo  pan  comemo
s. 

4.01. 
Dedo  de  eJpada,palmo  de  lanca , 

Es  gran  'ventaja. 

401. De  donde  foys,  Cavallero
  
? 

Déla  tierra  de  mi  muger. 

40?. 
De  dofacar/j  no  pon , 

Frejlo  llegan  al  hondón. 

404. Dedos  Cofres  que  tenia  el  requebrado
 

Elunofede
xo  

abierto,  el  otro  le  han 

decer  rajado. 

Soo  u  de  Duy  vel  niet  en  dient , 

Wacht  u  van  een'  veríbenden  Vriend. 

Onder  Coiffe  en  onder  Huyck , 
Meeft  al  eenerhande  puyek  j 
Offe  bruy  n  is,  offe  blanck  is, 
't  Is  ibo  breed  fchier  als  het  lanck  is. 

Daer  fchuylt  wel  onder  een  goed  Kleed 

EenBoofwicht,  datmen'tniet  en  Weet. 

Men  fiet  haeil  aen  een  Kalf  fijn  wefen , 
Wat  dat  het  voor  een  Oss  lal  wefen. 

Die  op  de  Feeil  de  Bruyd  het  Hnys  af winnen , 

Zijn  Sotten  enSottinnen. 

Een  Roover  die  een'  Roover  heeft  Ver- wonnen, 

Voor  all' fijn'  buyt  enkrijght  niet  als  de Tonnen. 

Diens  Brood  ick  brceck , 

Diens  lof  ick  ipreeck. 

Een  duym-breed  op'tRapier,een'hand- 
breedopdeLans, 

Is  in  't  gevecht  een'  groóte  kans. 

Van  waer  zij-t  ghy,  bravequant? 

Van  mijn'  Huysvrouws  Vaderland. 

Daerm'  uyt  tapt  en  niet  in  en  giet , 
Daer  gaet  het  vaetjen  haeil  te  niet. 

TweeKoffers  hadd  een  Vent  van  Arnou- reufenkopp, 

't  Een  liet  hy  open  ftaen ,  het  ander 
brack  m'  hem  op. Alle 
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De  effacio  pie-rifa, 
Yobraapriefa. 

406, De  ejlaparte  de  mi  bolfa 
Me  mier  e  bien  my  Señora. 

4.07. 

"Defuera  viendra , 
^uieri  de  cafa  nos  echara. 

4.08. 
De  gran  cor  acón  elfufrir , 
Tdegranfefo  eloyr. 

4.051. 
De  grandes  fuegos 
Chicos  los  graneros. 

4.10. De  gran  rio  granpe^j 
Mas  no  te  ahogues  alguna  vez.. 

+11. 
De  hambre  a  nadie  vi  morir , 
De  mucho  comer  cien  mil. 

4-1!. 
De  hombre  jugador » 
Y  de  lite  con  tu  mayor. 

+13- De  hombre  mal  barbado  * 
Y  de  viento  acanalado. 

414. De  hombre  que  no  habla , 
Y  de  can  cjue  no  ladra. 

415-. 
De  hombre  rezongador , 

Trunca  buena  labor. 

416. De  la  enfilada  y  de  la  cafada 

Dos  bocados  y  dexarla. 

XI.      B   O    E    C   K. 

Alle  dingen  op  fijn'pass ; 
Denckt  wat  langh,  en  doet  wat  rass. 

Daer  mijn  Beursjen  hanght  op  zy , 

Houdt  mijn  Wijfjen  meeíl  van  my. 

Sy  komen  ons  van  buyten 
Die  ons  ten  huyfe  uyt  íluyten. 

Die  wellijdt,  is  een  moedigh  mann , 
Een  kloeckertj  die  wel  hooren  kan. 

Groóte  Vieren  aen  den  Haerd  > 

Kleine  Schueren  vollgegaert. 

In  groot  water  groóte  Viflen : 

Paft  maer  niet  u  w'  grond  te  miflen. 

Van  eten  rakender  veel  duyfenden  ter 
dood: 

Van  hondert  duyfenden  niet  een  van 

hongers-nood. 

Ontfiet  de  lieden  die  veel  fpelen , 
En  met  uw  meerder  te  krackeelen. 

Schouwt  mannen-volck  dat  Hecht  gc- baerdtis, 

En  Wind  die  door  een  fpleet  vergaert  is. 

Weeft  op  uw'  hoed',' t  is  forghlick  om  te 
gaen  (en  il  aen. 

MetMenfch  of  Hond  die  geen  geluyd 

Een  Knecht  die  grommelt  en  fuer  íiet, 
En  is  de  befte  Dienaer  niet. 

* 

Taft  gh'  uw'  getroude  Vrouw  of  een  Sa- 
laetjenaen: 

Tweebeetjens,  en  niet  meer ;  en  daer 
mc'laetfeftaen. 

*  Wacht 
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4-17- 

De  U  mala  Muger  te  guarda , 
7  de  la  buena  710  fies  nada. 

418. Ve  la  mano  a  la  boca 

Se  pierde  la  Jopa. 

De  la  CMar  la  Sal, 

De  la  <J\íuger  mucho  mal. 

410. Delante  perros  y  gatas, 
Detras  como  hermanos. 

411. De  la  nuez  el  higo 

Es  buen  amigo. 

411. De  la  nieve  ni  cozida  ni  majada 

No  focaras  fino  agua. 

4*1- 
Del  agua  manfa  te  guarda , 
J¡>uela  reziaprefioje  pajfa. 

De  la  put  a  y  patío  pardo. 
tJMejor  es  lo  mas  barato. 

4-1*-  r  ■ 
Delayrado  un  poco  te  dejvia , 
Del  callandriz,  toda  tu  vida. 

41(5. Del  dicho  al  hecho 

Ay  gran  trecho. 

Del  embudo 

Por  entrar  efia  el  agudo.- 

418. Del  fuego  te  guardar
as 

T  del  mal  hombre 
 
no  podras.

 

Wacht  u  feer  voor  quade  Vrouwen , 
En  van  goede  te  betrouwen. 

Van  de  Hand  af  tot  de  Lipp , 
Heeftmen  altemet  welílipp. 

Gelijck  Sout  uyt  See-  water  fpruyt, 
Soo  geeft  de  Vrouw  de  boosheit  uyt. 

Voor  fien  ick  't  volck  llgh  vatten 
Als  Honden  doen  en  Katten , 

Van  achter  foet  en  fíjn 
Als  Broeders  konnen  zijn. 

De  Vijgen  en  de  Noten 

Zijn  goede  Lands-genoten. 

Of  ziedt  de  Sneew ,   of  doetfe  ftam- 

pen, 
Daer  komt  maer  Water  uyt  en  dam- 

pen. 
Van  't  ftille  Water  wacht  u  vry , 
Het  loopende  gaet  haeft  verby. 

Van  Hoeren  en  van  as-graeuw  laken 
•tBeftjdaer  men  beft  koop  aen  kan  raken 

Voor   toornigh  volck  weeft  iömtijds bangh, 

Voor  Swijgers  all  uw  leven  langh. 

Lange  mijlen  leggen 
TuiTcheh  Doen  en  Seggen. 

Die  't  fcherp  end  van  den  Trecht 
I  In  't  Vat  fteeckt,  neemt  het  recht. 

Voor  Brand  bewaert  menlichtfijn  veil , 

Maer  vooreen'  Booswicht  niet  foo  wel. 

O  000  'tWa- 
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XI.       B    O   E    C    K. 

4iS> De  lexos  viene  el  agua  al  ̂Molino. 

43°- 
Del  mal  lo  menor. 

Del  mal  que  hicieres  no  tengas  tefiígo , 
Aunque  fea  tu  Amigo. 

4.32.' 

Del  mal  que  hombre  teme 
De  ejle  muere. 

+«• 
De  lo  contado 
Come  el  lobo. 

434- 
Dí  los  ruy 'dos gu arte 
No  [eras  tejligo  ñiparte. 

43f- 
Del  pan  de  mi  Compadre 

Buen  c ático  a  mi  ahijado. 

43í- 
De  losjuenos

 

Ni  creas  malos  ni  buenos. 

437- 
Del  Soldado  que  no  tiene  capa , 
Guarda  tu  vaca. 

438- 
Del  traydor

  
harás  leal 

Con  buen  hablar. 

439 
De  luengas  vias 
Luengas  mentiras. 

440.. 

D:l  viejo 
El  conjejo. 

't  Water  komt  al  verr'  van  daen , 
Dat  den  Molen  om  doet  gaen. 

't  Is  altijd  winft, 

Van  'tquaed  het  min  ft. 

En  denckt  geen'  Vriend  ibo  goed , 

Dien  ghy  getuyge  neemt  van  't  quadc 
dat  ghy  doet. 

Het  quaed  daer  yemand  meeft  voor vreeft , 

Is  menighmael  fijn'  Dood  geweeft. 

Gaet  op  't  getal  niet  liggen  flapen  j 
De  Wolf  eet  wel  getelde  Schapen. 

En  wilt  noyt  Vechtelingen  by  zijn, 

Wilt  ghy  Getuyge  noch  Party  zijn. 

Van  mijn  Gevaers  Brood  aen  mijn  Pili, 
Een  ftuck  foo  grootals  hy  felf  wil. 

Goed'ofquade,  hoefe komen, 
Stelt  noyt  geen  geloof  in  dröomen. 

Weeft  op u  hoe, 
En  wacht  u  Koe 

Vooreen  beroyt  Soldaet, 
Die  fonder  Mantel  gaet. 

De  Tong  die  lieftelick  wel  (preken  kan , 
Maeckt  een  Verrader  tot  een  eerlick 

Mann. 

Van  veel  gefwets  niet  veel  verheugens , 
Van  lange  Reifeh  lange  Leugens. 

Van  den  Ouden 
Kaed  behouden. 

Of 
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441. D  e  me  Dios  marido
  rico , 

Si  quiera  fea  borric
o. 

44*- J)c  mi  digan, 
I  de  mi  pidan. 

443- De  moca  adevina , 

T  de  Mager  Latina. 

444- De  moco  regador , 
T  de  viejo  ayunador 
Guarde  Dios  mi  capa. 

v44ï- 
De  noche

  a  'a  vela 

La  burra  parece  donztlU. 

4+6. De  Official
  nuevo 

T  Barbero
  
viejo. 

44-7- De  Padre  fanto  hijo  Diablo. 

De  paja  o  de  huevo 
<J\ü  vientre  lleno. 

449- Deper/ona/enalada, 
T  de  (Jlíuger  dos  ve^es  cafada. 

45  o- De  úotro/
amofi 

Buen  c  avallo  her  mofo. 

4TI- De  quien  no  nos  deve  nada , 
Buena  es  una  hava. 

Of  hy  een'  Ezel  watgelijek  isj 

God  gev'  my  maer  een'  Mann  die  rijk  is. 

LaetPhaer'luft  met  feggen  boeten, 
Die  mijn'  aelmoes  eifchen  moeten. 

Den  Hemel  ftae  ons  by ,  daer  Meisjens 
kundigh  zijn  (in  Latijn. 

In  Konft  van  Waerfeggen  en  Vrouwen 

Voor  een'  jong'  Bidder  en  een'  ouden 
Vafter  (wat  vafter. 

Houd'  ick  mijn'  Mantel  meeftendeel 

't  Is  by  de  Kaers  noch  meer  noch  min , 

Een  Joffer  of  een'  Ezelinn. 

Den  Hemel  will'den  goeden 
Tot  aller  tijd  behoeden , 

Van  een'  niew'  Officier, 
En  van  een'  oud'  Barbier. 

't  Beurt  dat  een  Vaer  die  Heiligh  leeft 
Een'  Duy  vel  tot  een  Soontjen  heeft. 

Het  zy  met  Hoy 
Het  zy  met  Stroy, 

Hebb  ick  mijn'  meugh  gekregen  > 
Aen  't  Voer  is  niet  gelegen. 

Weeft  op  uw'  hoe  voor  een  geteeckent Mann  , 

En  voor  een' Vrouw  die  tweemael  trou- 
wen kan. 

Is 't  Veulen  fchorft  en  weinigh  waerd, 
Noch  werdt  het  wel  een  luftigh  Paerd. 

Die  meer  niet  als  een'  Boon  en  geeft , 
En  is  niet  fchuldigh ,  is  beleeft. 

O 00 o  2  Een' 
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♦f*- 
De  míen  pone  los  ojos  en  elfuelo , 

No  fies  tu  dinero. 

453- 
De  quien  fe  duerme , 
Su  hazienda  lo  fíente. 

De  rabo  de  puerco  nunca  buen  virote. 

+;>;    . 
Derramar  'la  harma  > 
7"  allegar  la  ceniza. 

456. 
Deruyn

a  
ruyn,  quien  acomet

e  vmce, 

4-57- De  r«y»  madera 
Nunca  boa  e  fíela.    Portug. 

4o  8. 
De  ruyn  pniio 

Nunca  buen  [ayo. 

4-59- 
Defcuelga  al  ahorcado , 
£>ue  el  dejpues  te  ahorcara  a  ti. 

4.60. Dejpues  de  bever 
Cada  uno  dize fu  parecer. 

461. Dejpues  del  manjar 
Se  come  el  cuchar. 

Defpues  de  rapar, 
No  ay  que  trafquilar. 

463. Defpues  que  la  cafa  es  hecha 
La  dexa. 

4Í4. Des  que  la  paja  en  el  pajar , 
Viejas  a  hilar. 

467. Des  que  naci  llore , 
1  cada  dia  nace  porque. 

Een'  Mann  die  altoos  neerwaert  fíet 
Betrouwt  uw  Capitaeltje  niet. 

Die  luy  blijft  leggen  op  fijn  neft, 

Sijn  Capitaeltje  voelt  het  beft. 

Noy  t  goe  Pijl  fon  der  bocht 
Uy  t  Verekens  Steert  gewrocht. 

Hy  werdt  het,  of  hy  is  beroy  t , 

Die  d' Afch  vergaert  en't  Meel  verftroyt. 

Twee  quade  tegen  een  geftelt , 
Die  eerlt  toe  flaet  behoudt  het  veld. 

Van  een  quaed  hout 

Noyt  goede  bout. 

Van  eenen  lapp  quaed  Laecken 

Is  noyt  goed  Kleed  te  maecken. 

Hebt  gh'  een'  gehangen  mann  verloft» 
Hy  foud'  u  hangen  als  hy  kóft.  • 

Is 't  wijntjenin, 

Elckfeghtfijn'finn. 
Ten  einde  van  deSopp 
Gaet  oock  de  Lepel  op. 

't  Is  een'  goe'  les  voor  groóte  Heeren , 
Na 't  fchrappen  valt'er  niet  te  fcheeren. 

Van  dat  het  niew  huys  is  gemaeckt, 
Siet  toe  dat  ghyder  uy t  geraeckt. 

Het  Stroo  is  binnen  -, 

Ouw'  Wijfs,  aen  't  ipinnen. 

In  mijn'  geboort  liet  ick  mijn  fchreyen 

hooren,  ("ren. 
De  reden  werdt  noch  alle  daeghs  gebo- 

Wy 
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4.66. 
Des  que  vejlidos  nos  vimos . 

lío  nos  conocimos. 

467. Deflron  el  confejo
 , 

La  lengua  el  ciego. 

+68. Ve  tales  l  odas  tales  tortas
. 

4¿9- 
"De  tales  polvos 
Tales  lodos. 

4.70. De  tu  amigo  y  de  tu  enemigo
 

El  dinero  en  tu  bolfico. 

471. De  tu  muger
y  de  t<t  amigo

  expert
o 

Ho  creas  fine  lo  que  infie
ras  de  cierto.

 

4?1. Deudas
  

tienes 
 
y  ha^es 

 
mas  ? 

Sinome
ntijle

,  

ment  tras. 

473- Deve  algo  para  Pa/qua , 

T  hazerfe  te  ha  corta  la  £>uarejma. 

474- De  un  hombre  necio 

A  ve^es  buen  confijo. 

47  r- 
Dexa  la  fuente  por  el  arroyo , 

fenfaras  traer  agua ,  y  traeros  lodo. 

47¿- De xe  a  tu  caja ,  y  vente  a  la  mia , 
Y  auras  mal  dia. 

477- Dexemos
  

Padres 
 
y  ̂Abuelo

s 
, 

T  por  nos  otros  fiamos  buenos. 

Wy  kregen  Kleeren  om  de  Lenden , 

Soo  quam  hetdatw'  ons  niet  en  kenden. 

De  Tongh  is  als  een  Blind  op  ftraet , 
Die  haer  geleidt  heet  Goede  raed. 

Sulcke  Waer  uy  t  fulcke  hoecken , 
Sulcke  Feeften,  fulcke  Koecken. 

De  Papp  en  't  Meel  zijn  all'  gelijck , 
Van  fulcken  Stoffkomt  fulcken  Slijck, 

Van  uw'  Vy  and,  van  uw'  Vriend , 
Geld  in  handen  als'tu  dient. 

Soo  van  uw'  Vrouw ,  als  van  uw'  Vrind 
Gelooft  all  dat  ghy  waer  bevindt. 

Hebt  ghy  fchulden  die  vermeeren  ? 

Looght  ghy  noy t;  ghy  fult  het  leeren. 

Soo  ghy  te  Paefchen  fchuldigh  zijt, 
De  Vaften  valt  geen  lange  tijd. 
Hebt  Geld  te  Paefchen  uy  t  te  tellen  5 
U  fal  geen  lange  Vaften  quellen. 

Uyt  flechten  praet 
Wel  goeden  raed. 

Die  tot  het  Beecksken  gaet,  en  nietdaer 
't  Beecksken  fpruy  t : 

En  haelterniet  alsilijck,  in  plaets  van 
water,  uyt. 

Verlaet  uw  Huys  en  komt  in  't  mijn  5 
Ghy  fulter  niet  feer  luftigh  zijn. 

Laet  ons  niet  fier  opVaer  of  Grootevaer 
of  Oom  zijn  >  (vroom  zijn. 

De  rechten  Adel  is ,  foo  wy  maer  felver 
O 00 o  3  lek 
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4:8. Dexe obrero  envina » 

Tfttyme  en  letanía. 4.-79; 

Dezid,  Maefro,  nacer  apelo  ? 
Oxala  cuero. 

4.S0. Deziry  hazer ,  no  es  para  todos  hom- 
bres. 

481. Bik  tu  am  go  tu  fecreto , 
T  tenerte  ha  el  pie  en  elpefcueco

. 

+81. Dicho  f  a  acuella,  cafa 

£>ue  no  tiene  mas  de  uno  que  gafa. 

Dile  que  es  hermcfa , 
T  tornar/e  ha  loca. 

4-8+. Dime  con  quien  iras , 
Bozirte  he  lo  que  harás. 

4.85. Bi  mentira , 

T /acaras  verdad. 

486. 
Binero  olvidado

 

N»  ha  merced  ni  grado. 

487. B  'meros  de  avaro 
Bos  n/e^es  van  al  mercado. 

4S8. 
Dinero, fefo  y  ledtad,  me  no  es  de  lo  que 

fe  cree. 489 
Dios  me  dee  contienda , 

Con  quien  me  entienda. 

490. 
Dios  es  qucfana

 
, 

T  el  medico  lleva  la  plat  a. 

49r. 
Df'S  ?ioje  quexa , 
Mas  lo  juyo  no  lo  dexa. 

XI.       B     O    E    C    K. 

Ick  liet  volck  in  m ij n  werck , 

En  gingh  lelf  naer  de  Kerck. 

Watfeghtghy,  Meeíler,  falder  Haerop 
komen  ?  ogenomen. 

VVaer't  maer  het  veil,  het  waer  goed  me 

Doen  all  wat  men  feggen  kan 

Is  geen  werck  voor  alle  mann. 

Een  Vriend  die  gh'  u  geheim  gelooft 
Staet  met  de  Voeten  op  uw  Hoofd. 

Het  Hüys  is  wel  beheert , 
Daer  maer  een  in  verteert. 

Prijft  een'  Vrouw  haer' fchoone  kaken, 

Wilt  gh'er  een  Sottinn  afmaken. 

Seght  my  met  wien  ghy  omme  gaet, 

'k  Sal  feggen  wat  ghy  doet  en  laet. 

Spreekt  een'  Loogcn,  wilt  ghy  maecken 
Aen  de  Waer  heit  te  geraecken. 

Wiltgh'  uw  eigen  Goed  vergeten , 
'k  Sal  't  u  niet  eens  danckiien  weten. 

't  Geld  van  een  gierigh  hert 
Gaet  tweemaelaen  de  Mert. 

Geld  en  Verftand  en  menfehen  Trouw, 
Veel  minder  dan  men  dencken  fouw. 

Godt  gev'  my  in  proces  te  treden Met  lieden  van  verftand  en  reden. 

God  is  't  die  de  genefin  gh  geeft, 
De  Do£tor,  dieder  Geld  af  heeft. 

God  doet  geen'  klachten  diemen  hoort, 
Maer  houdt  wel  dat  hem  toebehoort. 

Seght 
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4.91. Di  tu  razón , 

T  no  finales  autor. 

493- Dixo  la  leche  al  vino : 

Bien  jeais  venido,  amigo. 
4.04.  . 

Dixo  la  fiar  ten  a  la  caldera  , 
Tor  te  alia  cul  negra. 

49T- Dixo  lo  loco , 

Mas  no  afir  do. 

4.96. 
Dizen  en  Roma , 

¿?uc  la  dama  hile, y  coma. 

497- Di  zen  las  viejas , 

'  Nu  te  vift  as  de  pellejas. 

498. Diente  que  eres  bueno , 
Mete  la  mano  en  tujeno. 

499- 
Dizeorefiáo, 

1  La  vanos  pe  s  do  quer  o  coracon.Vottug. 

500. Doblada  es  la  maldad, 

£ue  es  Jo  vela  de  amifiad. 

yo  1. Do  falta  di  cha, 

Tor  de  mas  es  diligenci
a. 

501. Do  el  mar  uve  dis  je  de  xa  hallar , 

'.  Otro  deves  alli  bu/car. 

T°3' Do  entra  bever , 

Salefaber. 
5-04. 

Dolor  de  muzer  muerta 

Dura  hajla  lapuerta. 

Donde ay  hijos, 

2{j  parientes  m  amigos. 

Seght  vrylick  uw  befeheit, 

Maer  niet  wie  'r  heeft  gefeit. 

De  Melck  fprack  tot  den  Wijn , 

Vriend  ghy  moet  welkom  zijn. 

De  Pann  fprack  tot  den  Ketel ,  fy , 
Wat  doet  het  fvvartgat  hier  by  my  ? 

Een  Geck  fprack  alle  defe  woorden , 

Maer 't  was  geen  doovediefe  hoorden. 

Te  Roomen  weetmer  van , 

Spint  eerft,  Vrouw,  en  eet  dan. 

't  Js  een  feggen  van  ouw'  Wijven , 
Houdt  de  pellen  van  uw'  lijven. 

Men  houdt  u  voor  een  eerlick  man : 

Hand  over  Hert,  wat  ifler  van  ? 

Het  oude  waere  Spreeck- woord  feit, 

De  Voeten  gaen  daer 't  Hert  haer  leidt. 

De  Boosheit  is  een  dobbel  quaed , 
Die  onder  fchij  n  van Vrientfchapp  gaet. 

Als'tGelucknietmed'en  doet, 
Helpter  Neerftigheit  noch  Spoed. 

Daer  eeneDuytiich  vinden  laet,    • 

Soeckt  of  die  een'  alleenigh  gaet. 

Wijn  in  de  huyd-, Veritand  daer  uyt. 

Tot  de  Poort  toe  duert  de  rouw , 

Van  een'  overleden  Vrouw. 

Meeft  fult  ghy  't  foo  bevinden , 
Veel  Kind'ren  weinigh  Vrinden. 

Die 
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<¡o6. 

"Donde  buenas  ollas  quiebran , 
Buenos  cafcos  quedan. ■yOJ. 

Donde  el  loc  o  Je  perdió 
El  buen  fifi  avifi  cogió. 

yo8. 
Donde  muchos  mean,  lodo  haze 

yoo. 
Donde  no  ay  honor , 

Nj  ay  doler. 

510. Donde  una  puerta  fe  cierra,otra
fi  

abre. 

Donde  vayas , 
De  los  tuyos  ayas. 

511. Z)o  »0  ay  humo , 

N»  ay  bien  ninguno. 

Ti?- Do  no  ay  vergüenza. 
No  ay  virtud  buena. 

Do  no  efta  el  Rey \  no  le  hallan. 

Do  que  fago, 

DeJJo  me  cato. 

Dormiré,  dormiré, 
Buenas  nuevas  hallere. 

•  yi?'       r      ' Dos  adevinos  ay  enfegura , 
El  uno  efperiencia  y  el  otro  cordura. 

XI.      B   O    E    C   K. 

?i8. 
Dos  aves  de  rapiña 

No  tienen  compañía. 

Die  goede  Potten  breken  kan , 

Behoudt'er  goede  Scherven  van. 

't  Was  daer  fich  een  Geck  verliep , 
Daer  de  Wijfe  raed  uyt  fchiep. 

Daerder  veel  pift  te  gelijck, 
Werdt  het  Sand  wel  haeft  tot  Slijck. 

Daer  geen  eer  en  is, 
Daer  geen  zeer  en  is. 

Daer  een'  Deur  werdt  toe  gedaen , 
Sal  een*  ander'  open  gaen. 

Waer  henen  ghy  u  wendt  en  gaet, 
Maeckt  dat  ghy  met  bekenden  gaet. 

Daer  't  niet  en  roockt 
Wert  niet  gekoockt. 

De  Schaemt'  om  veer, 
Geen'  Deughden  meer. 

Daer  de  Koningh  niet  en  ist 
Loopen  alle  foeckers  miss. 

't  Is  genoegh  als  ick  my  hoe , 

Voor  het  gen'  ick  felver  doe. 

De  Luyaert  feght,  'k  will  flapen  gaen , 
Goe  tijdingh  komt  van  felver  aen . 

Vertrouwt  twee  Waerfeggers  in  all  uw 
onderwindingh , 

Den  eenen  heet  Vernuft ,   en  d'andei 
Ondervindingh. 

Roof- vogels  zijn  noch  vrinden , 
Noch  veel  by  een  te  vinden. 

Twee 
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jip. Dos  buenos  callos  me  han  nacido , 

El  uno  en  la  boca,  el  otro  en  el  oy  do. 

Vos  gallinas  y  un  gallo 
Comen  tanto  como  un  cavallo. 

Dos  malas  cenas  en  un  vientre  caben. 

Do  va  mas  hondo  el  rio , 

Haze menor  ruydo. 

Do  vence  el  gafo  al  provecho , 
Dad  el  trato  por  deshecho. 

524.. 
Do  viejos  andan , 
<JMoa  s  no  agradan. 

Dueña  que  mucho  mirtt , 
Poco  hila. 

Duerme  aquien  duele , 
T  no  duerme  quien  algo  deve. 

1*7- 
Echa  eftiercol y  palomina  al  pan , 
£>uc  las  tierras  te  lo  pagaran. 

Echar foplas  y  fbrber , 
No  puede  todo  fer. 

5:29. 

Échate  a  enfermar , 
Veras  quien  te  quien  e  bien ,  y  quien  te 

quiere  mal. 

5  ?o. 
Échate 

 
en  tu  cama , 

T pienfa 
 
en  lo  de  tu  cafa. 

Twee  goede  Eelten  heb  ick  daer  ick hoor, 

Een  in  mijn'  Mond ,  het  ander  in  mijn Oor. 

Tot  een  paer  Hoenders  en  een'  Haen 
Gaet  all  dat  aen  een  Paerd  kan  gaen. 

Twee  flechte  Mael-getijden , 
Kan  eene  Maegh  wel  lijden. 

Daer  de  Wat'ren  diepfte  gaen 
Komt  het  minft  gerucht  van  daen. 

Daerteeringh  boven  neeringhgaet, 

Weet  dat  de  faeck  op  't  vallen  itaet. 

Daer  d'oude  lieden  geerne  gaen , 

En  ftaet  het  jonge  li'en  niet  aen. 

Maeckt  een  end  van  krullen ,  Neel , 

Die  veel  fpiegelt,  fpint  niet  veel. 

Men  ilaept  wel  met  een  weinigh  pijn , 

Maer  met  veel  fchulds  en  wil  't  niet  zijn. 

Meit  uw'  Terw  met  Duy  ven-meft, 
't  Land  betaelt  het  all  in  't  left. 

't  En  kan  niet  zijn,  de  mann  moet  rafen, 
Die  teffens  fuygen  will  en  blafen. 

Gaet  liggen  in  uw'  Bedd  van  Sieckt'  of van  Verdriet, 

Ghy  fult  haeft  weten  wie  uw  Vriend  is, 
en  wie  niet. 

Te  bedd',  enoverflaet 
Wat  dat  uw  huys  aen  gaet. 

Pppp  Brengt 
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Echa  tierra  fobr  e  tierra , 

T  veras  eipan  que  lleva. 

El  <^Jlguaz,il  y  el  Sol 
Tor  do  quiera  fin. 

m'  r 

El  amor  de  los  af  tos 

Entra  a  co  zes  y  a  bocados. 

fï4- 
eI  amor  y  la  guadaña 

Quieren  fuerca  y  quieren  mana. 

53f> El  afro  y  lamuger 

A  palos  fe  han  de  vencer. 

536. 
Elavari

enteric
o 

No  tiene  parient
e  

ni  amigo. 

557- 
El  avaro 

Brengt  AerdopAerd,ghy  fuk  vernemen, 
,  Hoe  dat  de  Brood-korf  toe  fal  nemen. 

1  Men  vindt  aen  alle  kanten 
De  Sonn ,  en  Schouts  Trauwanten. 

Ezels  minn  begint  met  imijteii , 
En  met  bijten. 

Tot  het  minnen  en  het  winnen 

Groot  geweld  en  kloecke  finnen. 

Lange  ooren,  lange  rocken , 
Moetmen  meefteren  met  ftocken. 
Men  moet  Ezelen  en  Vrouwen 

Bey  met  Stocken  onder  houwen. 

|  Die  gierigh  is  en  rijck 
1  Heeft  Vriend  noch  Vnends  gelijck. 

Hoe  de  gierige  meer  heeft , 

guanto  mas  tiene  efa  mas  tnenguado.  |  Hoe  hy  meer  in  armoe  leeft. 

538. 
Elbiennanar. 
Hazeelbicngaf.. 

El  bien})  el?,-  . 

K^í  la  car  a  fal. 
-    54-0- 

hobo  ft  es  callado 

Vorjefudo  es  reputado. 

54.1. 

\ 

i  Op  wel  geneeren 
I  Paft  ruitigh  teeren. 

1  Het  goed  en  't  quaed 

Blijckt  aen  't  gelaet. 

¡  Een  Geck,  indien  hy  fwijgen  kan  * 
Gaet  uyt  voor  een  verftandigh  Mann. 

Li  b  uen  pagador  heredero  es  délo  ageno.  Diegoe'  betalingh  doet ;  Be-erft  een  anders  goed. 
f4»? 

El  buen  Soldado 
Sácalo  del  arado. 

^4-3; 

El  campo  fértil 
No  efanfandofè  toma  eferil. 

Schort  het  u  aen  een  goed  Soldact , 

De  Ploegh  is  't  daer  hy  achter  gaet. 

Het  Land  dat  vett  en  vruchtbaer  is , 

Soo  't  niet  en  ruft,  foo  draeght  het  miss. De 
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?44- El  caracolear  quitar  de  enojos , 
Por  ios  cuernos  troco  los  ojos. 

El  caudal  de  tu  enemigo 
En  dinero  lo  ve¡u. 

El  cebo  es  el  que  engaña , 
¿¡>ue  no  elp eje  ador  ni  la  caria. 

El  Cierco  tres  dias  dura , 

Tfi  el  corre  al  troto  mas  de  a  ocho. 

5-1-8. El  conejo  y  la  perdiz, 

Tienen  un  mtjmo peregil. 

7+9- El  cor  acón  dañado  no  fe  puede  ayudar. 

Eldarlimojna 
Nunca  mengua  la  bolfa. 

Sfi- Eldefeo 
Haze  her  mofo  lo  feo. 

55*- El  dia  de  calor 

Efe  te  arropa  mejor. 

El  dia  que  no  me  afeyte  ■> 

J  'ino  a  mi  cafa  quien  no  pense. 

El  dinero 
Haze  el  hombre  entero. 

De  Slack,  om  't  fuer  geficht  van  quelling t'overkomen, 

Heeft  voor  twee  Oogen  een  paer  Hoor- 
nen aeno;enomen. 

Dien  ghy  voor  uw'  Vyand  telt , 

Wenfcht  hem  al  íljn  goed  'm  Geld. 

't  En  is  noch  Hengel-roe,  noch  Viflchcr die'tbefchickt, 

'tBedrogh  is  in  het  Aes ,  daer't  Visken 
aen  verftickt.    ' 

Dry  dagen  duren  Noorde  Winden , 
Wanneerfe  haer  geweld  ontbinden , 

Maer  blafen  fy  met  all'  haer'  macht, 
Soo  durenf'er  wel  meer  als  acht. 

Het  Konijn  en  het  Patrijs 
Sauftmen  all  op  eene  wijs. 

De  wond  in  't  Hert  gegaen , 
Daerisgeen  helpen  aen. 

Van  aelmoes  diemen  doet 
En  mindert  Bors  noch  Goed. 

De  Luft  maeckt  ichoon  en  friss 

Dat  vuyl  en  leelick  is. 

,  ís  't  heel  warm  weer , 
:  Kleedt  u  te  meer. 

't  Opfchicken  quam  my  juiftniet  eens 
in  mijn  gedachten , 

Als  ick  Volck  t'mijnent  kreegh ,  daer  op 
ick  niet  en  wachten. 

De  Penningh  maeckt 
Den  Mann  volmaeckt. 

Pppp  2 
Men 
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rtf-    , 

ti  dolor  de  la  muela 

No  le  [ana  la  vihuela. 

556. 
'El  efcarm

entado
 

Bufia 
 el  vado. 

5T7- 
El  efliercol

  no  esfanto , 
cMas  do  cae  ha7¿  milagro. 

y  y*. 
El  Fifico 

 que  bien  cura 

Finado
  el  pacien

te  le  dexaf
m  calen- 

tura. 

El  Fray  le  que  pide  pan 
Carne  toma  (i Je  la  dan. 

560. Elfuegoy
elAmor 

No  dizen ,  vete  a  tu  labor. 

Elgalgo  a  fu  p  ajo  camina  mas , 

El  fofque  trotando  quedafe  atrás. 

561. 
El  golpe  de  Ufar  ten , 

Aunque 
 no  duele ,  tifha. 

563. El  harto  del  ayuno 

No  tiene  cuy  dado  ninguno. 

564. 
El  haya  es  dulce, 

Mas  pica  el  abeja. 

565:. Elhi/ojabe
, 

£¿ue  conoce  a  fu  padre. 

<¡66. 
El  hijo  borde  y  la  muía 
Cada  dia  hazen  una. 

Men  kan  geen  Tanden  heelen 
Met  Luyten  en  met  Veelen. 

Die  't  verdrincken  is  ontkomen , 

Paft  op  't  ondiep  van  de  Stroomen. 

De  Miss  en  is  geen'  heiligheit , Maer  doet  mirakel  waerfe  leit. 

De  cure  is  goed ,  den  Do&or  komt  de 
eer, 

De  Mann  is  dood,  hy  voelt  geen'  Kortfe 
meer. CL 

Indien  de  Monickbidtom  Brood, 

Hy  neemt  wel  Vleefch  in  tijd  van  noo 

De  Liefd'  en  feght  noy t»  noch  het  Vy er, 
Paft  op  uw  werck  en  gaet  van  hier. 

DeWind-hond  op  fijn  pass,  leght  meer 
weghs  af, 

Dan  't  Jofter-hondeken  doet  op  fijn' 
draf. 

All  doenfe  niet  veel  zeer  deflagen  van 
de  Pann , 

Het  Veil  verfenght  en  kifter  van. 

Die  wel  ge  voedt  en  voll  is , 

Paft  op  geen'  Vriend  die  holl  is. 

Honighraed  werdt  foet  gefmaeckt, 
Maer  de  Bie  fteeckt  die  hem  maeckt. 

Het  is  de  kloeckfte  Soon  die  leeft  r 

Die  kenniss  van  fíjn' Vader  heeft. 

Van  den  Muyl  en  't  Baftaert  kind : 

Alledaegh  een'nieweqnint. Die 
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c67. 

El  hombre  bueno 

Nojube  en  lecho  ageno. 

568. El  hombre 
 
es  el  fuego , 

La  mager  la  ejlopa » 
Viene  el  diablo  yjopla.

 

569. 
El  hombre  mancebo , 

Perdiendo  gana  Je/o. 

El  hombre  rico 

Con  la  fama  cafa  el  hijo. 

57*- El huefped  y  el  pe  ce , 
A  tres  dias  hiede. 

57^- El  humo, y  la  muger,y
  
lagoter

a. 

Echan  el  hombre  dejit  caja  fuera, 

571- El  jarro  nuevo
 

Primero  beve  que  fu  dueño. 

574- El  juego 

Poco  y  bueno. 

El  ladrón  de  la  aguja  al  huevo , 
Del  huevo  al  buey,  del  buey  a  la  horca 

El  lobo  do  halla  un  cordero 

Bufia  otro. 

577- El  lobo  no  come  lo  que  quiere, 

Sino  de  lo  que  por Jü  pie  oviere. 

578. El  lobo  pierde 
 
los  dientes

  
> 

Mas  no  Lts  mientes
. 

Dieopfijn'eerelett 
Blijft  van  een  anders  bedd. 

De  Man  n  kan  voor  het  Vyer,  de  Vrouw 
voor  't  Vlass  uyt  gaen  j 

Dat  blaeft  de  Duy  vel  aen. 

Verheft  een  Jongmann  van  fijn  Geld> 
Hywordter  wijs  af  met  geweld. 

Een  mann  die  word  voor  rijk  gehouwen, 

Kan  met  den  naem  fijn' Soon  uyt  trou- wen. 

Weet  dat  de  Gaft,  en  dat  de  Viss 

Den  derden  dagh  aen  't  ftincken  is. 

De  Roock,  de  Vrouwen,en  de  Gooten, 

Zij  n't  die  de  Mans  ten  huy s  uyt  ftooten. 

De  niew  Kruyck  is  eer 
Aen  't  drincken  als  haer  Heer. 

Wilt  ghy  dat  ick  fpeel  ? 
Goed  Spel,  en  niet  veel. 

Eerft  van  de  Naelde  tot  het  Ey  y 

.  I  Van  daer  aen  't  Osken  in  de  Wey , 
Van  't  Osken  hoogh  en  droogh  gehan- 

sen; 

Dat  zijn  der  Dieven  eigen'  gangen. 

De  Wolf  foeckt  noch  een  Lamm , 

|  Daer  hy  het  eerfte  nam. 

!  De  Wolf  en  eet  niet  all  wat  by  wel  gee- ren  at , 

Hy  eet  maer  wat  hy  vatt. 

1  De  Wolf  verlieft  fij  n'  tanden  wel , 
I  Maer  blijft  van  aerd  all  even  feil. 

Pp  pp  3  Een 
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179: 

El  lobo  viejo  a  la  tarde  ahiilLt. 

j8o. 
El  loco  en  la  frente  trae  el  cuerno , 
T  el  cuerdo  en  el  fe  no. 

581. El  loco  por  la  pena  es  cuerdo. 

581. 
El  mal  cobrador 

Ha%e  mal  pagador. 

ElmaldeoP'
 

Curarle  con  el  codo.        •'    -' 

El  mal  entra  a  br acacias , 

Tfale  apulgaradas. 

£/  w¿wc>  ¿z/  bueno  enoja , 
£>uedmalono  ofa. 

586.  • 
El  mal  que  de  tu  boca  f  ale , 
En  tu  f  enoje  cae. 

El  mft-l  tic?ie  conforte , 

Y  el  bien  no  ay  quien  lo  Joparte. 

í38. 

El  marido  antes  con  un  ojo 
¿gueconunhijo. 

589. El  ntas  ruyndel  apellido 
Porfia  masporfer  oydo. 

Een  oude  Wol  f  diequaedis, 

En  huylt  niet  dan  als  't  laet  is. 

De  Sott  pronckt  met  fijn  Hoornen  als- 
een  Hert , 

De  Wijie  draeghtf'  onfichtbaer  in  fijn 
Hert. 

Door  de  ftrafte  die  wat  raeckt 

Werden  Gecken  wijs  gemaeckt. 

Die  't  qualick  weet  te  halen  > 
En  falnoyt  wel  betalen. 

Men  meeftert  een  quaed  Oogh 

Beft  met  den  Elleboogh.  ■ 

HetOngeluck  komt  met  arm-vollen  aen," 
Met  klein'  hand  volletjens  fiet  men  't 

vergaen. 

De  boof'  helpt  goeden  in  't  verdriet  j 
Maer  fijns  gelijcken  derft  hy  niet. 

't  Quaed  dat  uw'  Mond  ontfehoot , 

¡  Valt  in  uw'  eigen  Schoot. 

|  De  Quellingh  raeckt  met  trooiten  uyt den  weegh , 

j  MaerVoorfpoeds-pack  draegt  niemand 
'      niet  ter  deegh. 

... 
¡  Wcwenaers  zijn  meer  bemint 

'  Met  een  Oogh  als  met  een  Kind. 

i    ■ 

i  De  boofte  van  't  getal 

!  Is  ruchtighfte  van  all', 
En  breeckt  een  yeders  ooren 

1  Om  dat  m'  hem  acn  lbu  hooren. De 
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59°' El 'mejor
  lance  de  los  dados

 

Esnojttgallos. 

59i. El  melón  y  Id  muger 

CMalos  fin  de  conocer . 

El  melón  y  la  muger  >- 

Por  el  rabo  fe  han  de  conocer. 

El  mentir  no  tiene  ale  avala , 

Y  por  ejfo  lo  ufan  todos  tanto. 

El  mop  no  ha  la  culpa, 
£¡)uc  la  moca  fe  lo  bufia. 

Elmoco  y  el  amigo 

Ni  pobre,  ni  rico. 

596. El  mucho  comer , 

Trae  poco  comer. 
7S7-  7         i- 

Elmur  que  no  fabe  maf  de  un  horado 

Trejlo  le  toma  el  gato. 
<T9S 

El  niño  por  fi  bien  llora, 

T  el  viejo  por  fií  mal. 

El  nogal  y  el  villano 

A palos  hazen  el  mandado. 
60c. 

El  Official 

Tiene  oficio  y  al. 
6qi- 

El  pan  caliente , 

Mucho  en  la  mano  y  poco  en  el  vientre. 
60X. 

El  pan  comido, 

La  compañía  deficha. 

De  befte Teerlingh-worp  van  velen, 

Is,  met  geen'  Teerlingen  re  fpelen. 
Meloenen  en  Vrouwen 

Zijn  qualick  te  fchouwen. 

Die  een'  Vrouw  keuren  will ,  of  een* Meloen , 

En  kan  't  niet  beter  als  by  't  fteert-ftuck doen. 

Van  de  Logen  gaet  geen  toll  af, 

Daerom  iiTer  't  Land  foo  voll  af. 

't  Is  de  fchuld  van  't  Knechtjen  niet , 
Dat  het  Meisken  naer  hem  net. 

Weet  dat  u  Knecht  of  Vriend 

Noch  arm  noch  rijck  en  dient. 

O  ver-afers  moeten  't  weten , 
Van  veel  eten  komt  niet  eten. 

De  Muys  die  maer  een  gat  en  kent 
Is  van  de  Katt  haeft  overrent. 

't  Kind  krijt  om  't  goede  dat  men  't  deé , 
Ouw'  lieden  krijten  om  haer  weé. 

De  Boeren  en  de  Note-boomen 

Zijn  beft  met  ftocken  t'overkomen.' 

Hebt  gh'  een  Officie  t'uwer  eer , 
Gh'  hebt  een  Officie ,  en  wat  meer. 

Niew  backen  Brood  all  heet  all  warm , 
Veel  inde  Hand ,  niet  in  den  Darm. 

Daer  't  Brood  is  op  gegaen , 
Is 't  heel  gelagh  ontdaen. 

Eet 
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<ÍOJ. 

Elpecefrefco , 
Gajlale  prejlo, 
T  haviendo  crecido 

Tu  hija,  con  marido. 60$. 

El  pelo  muda,  la  rapoja  > 
Olías  el  natural  no  dejJ>oja. öoy. 

ElpereTofo 
Siempre  es  meneflerofo. 

606. 

El  perro  del  herrero  duerme  a  las  mar- 
tilladas , 

TC  defpierta  a  las  dentelladas. 

6oj. 

El  perro  del  hor  tolano , 
Ni  come  las  vercas,nilas  dexa  comer 

alejlraño. 
608. 

El  perro  viejo  no  ladra  en  vano. 

609. 

El  perro  viejo 
Si  ladra,  da  concejo. 

610. 

El pe/o  y  la  medida , 
Sacan  al  hombre  de  porfía. 

¿11. 

1.1  pie  del  dueño  ejliercoles 
para  la  heredad. 

6iz. 

El  poco  hablar  es  oro , 
T  el  mucho  es  lodo. 

«fig. 

El  que  adelante  no  mira , 
Atrás  fe  halla. 

XI.      B   O   E    C   K. 

Eec  op  ,  en  haeft  u  wat  met  verfchen Viss, 

En  met  uw  Dochter,  foofc  houwbaer  is. 

Al  wiiTelt  fchoon  de  Voss  fijn  Veil , 
De  VoiTen  aerd  blijft  evenwel. 

Een  luye  lege  Geck 
Leeft  altijd  in  gebreck. 

Op  't  hamer-klappen  ilaept  des  Smits Hond  aller  beft, 

Het  klapper-tanden  maeckt  hem  wac- 
kerinfijnneft. 

Soodoet  des  Thuynmans  Hondj 

Hy  magh  geen  Kool,  en  houdtf' een  an- 
der uyt  den  mond. 

Koopli'en  by  nacht,  paft  dat  ghy  voor  u 

fiet, 

Een  ouden  Hond  baft  nemmermeer  om 
niet. 

't  Geluyd  dat  oude  Honden  flaen, 
Is  als  een  raed  van  goed  vermaen. 

Met  Maten  en  Gewichten 
Is  alle  fcheel  teilichten. 

Geen  miss  foo  goed , 

Als  's  Land-Heers  voet. 

Weinigh  praets  is  Gouds gelijck , 
Veel  en  is  niet  meer  alsflijck. 

Die  niet  voorwaerts  uyt  en  iiet , 

Blijft  te  rugg  en  voordert  niet. 

Die 
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614. 

¿73 

El  que  amenaza  ele  avallo , 
En  dos  maneras  le  haze  malo. 

El  que  aprende- 
Lo  que  ?io  entiende, 
Ya  me  entiende. 

616. 

El  que  come  las  duras , 
Comerá  las  maduras. 

6i7. 

El  que  dos  liebres  caca , 
Algunas  vezes  toma  la  una , 
T  muchas  ninguna. 

618.  • 

El  que  es  enemigo  de  la  novia , 
Como  dirá  bien  de  la  boda  ? 

619. 

El  que  efla  en  el  ledo 
¿>ueria  meter  a  otro. 

(Sao. 

El  que  fue  Monazillo ,  .y  dejpues  Abad, 
Sabe  lo  que  hazen  los  mocos  tras  el 

altar. 

6zi. 

El  que  gana  el  real , 
Efje  le  ha  de  gafar. 

67/i. 

El  que  ha  de  befar  el  perro  en  el  culo , 
iyb  ha  menefler  limpiar  fe  mucho. 

El  que  la  cu  jugada  het  de  matar , 
Biende  mañana  fe  ha  de  leventar. 

6a+. 

El  que  ley  efiablece , 
Guardar la  deve. 

oí?. 

El  que  /leva  la  renta . 
Adobe  la  venta. 

Die  'c  Peerd  dreight  en  niet  en  flaer, 
Doet  het  tweederhande  quaed. 

Die  altoos  leert  en  noyt  en  vatt , 
Die  yatt  wel  hoe  ick  't  meen  ,  en  wat. 

Die 't  fuer  en  onrijp  eten  moet, 
Sal  weer  genieten  't  rijp  en  foet. 

Die  naer  twee  Hafen 

In't  Veldwillrafen, 
Vanght  ibmtijds  eenen, 
En  veeltijds  geenen. 

Die  fich  van  de  Bruyd  will  wreken , 

Kan  hy  wel  van  't  hylick  fpreken  ? 

Die  gevallen  light  in  't  flijck , 
Wenfcht  een  ander  fijns  gelijck. 

Die  Monick  is  geweeft  ,  en  werdt  een 
Abt  daer  naer, 

Weet  wat  de  Monicken  doen  achter 
den  Altaer. 

Die  't  Reaeltjen  kan  verdienen , 
Mach  ilch  van  't  Reaeitje  dienen. 

Die  den  Hond  fijn  aers  moet  foenen , 

Hoeft  fijn'  Mont  niet  feer  te  boenen. 

Die  de  Leewerck  wilt  verlacken , 

Moet  fich  vroegh  ten  bedd'  uyt  packen. 

Heeren,  leert  het  wel  onthouden,    . 
Die  de  Wett  maeckt  moetfe  houden. 

Die  de  Rent  van  't  huysken  treckt, 
Magh  't  doen  helpen  daer  het  leekt. 

Qgqq  En 



67+ XI.     B  O    E    C  K. 
6-1.6. 

El  que  mal  e/cape ,  dos  vezes  fe  alim- 

pia. 

6-l-¡. 

"El  que  no  duda, 
Nofabe  cofa  algún*. 

6z8. 

El  que  no  fe  mide . 
La  medida  fe  mete  en  el. 

629. 

El  que  no  tiene  cafa  defuyo , 
Vezino  es  de  todo  el  mundo. 

630. 
El  que  faga  o  que  deu , 

Oquerejlaejeu.  Portug, 
tf3i. 

El  que  parte 
Toma  la  mejor  parte. 

63Z. 

Eiquepierde, 
lugar  a fi  el  otro  quiere. 

6^. 
E l  que  pone  a  juego  fus  dineros , 
No  ha  de  hazer  cuenta  dellos. 

ÍJ4- 

El  quefo  pejado , 
T  el  pan  liviano. 

6^. 

El  que  tarda  en  dar  lo  que  promete, 

Del  prometido  fe  repiente. 

636. 
E l que  tiene  texado  de'vidra, 
:¡Yj?  tire  piedras  a  fu  vecino. 

637- 
El  Rey  va  do  puede  , 

2{j>  do  quiere. 

En  veeght  gh'  u  niet  te  degen , 
Ghy  moet  u  tweemael  vegen. 

't  Luyd t  feldfaem ,  maer  't  is  goed  be- fcheet, 

Die  niet  en  twijffelt ,  niet  en  weet. 

Meet  een  fijn  fel  ven  niet  te  recht, 
De  Maet-ilock  wert  hem  opgeleght. 

Die  Huys  noch  Hof  en  heeft  van  't  fijn  I 
Kan  all'  de  werelds  Buerman  zijn. 

Die  betaelt  all  wat  hy  moet, 

All  het  ov'righ  is  fijn  goed. 

Die  de  Hand  heeft  in  het  deelen 
Kieft  het  ilechtile  niet  van  veelen. 

Die  verlieft,  fal  blijven  fpelen, 

Als  't  de  winner  will  bevelen. 

Die  fijn  Geld  in  't  fpel  derft  wagen , 
Heeft  geen'  moet  op  Geld  te  dragen. 

Het  Brood  heel  licht,   de  Kaes  heel fwaer, 

Is  weder-zijds  de  befte  waer. 

Die  rass  belooft  en  traegh  voldoet, 

't  Berout  hem  dat  hy  't  geven  moet. . 

Hebt  g'  een  gelafen  Dack  dat  langh  moet du  eren , 

Werpt  niet  met  fteenen  tegen  uw'  ge- 
bueren. 

DeKoninghgaet,  als  alle  mann 
Niet  waer  hy  will ,  maer  waer  hy  kan. 

Als 
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Ó38. 
El  rio  pajfado , 
El  lanío  olvidado. 

639. 

El  ruyn  barbero, 

Ho  de  xa  pelo  ni  cuero. 

64.0. 

E  l  ruyn  de  Roma, 

E»  mentándole  ajfoma. 
64.1. 

El 'ruppax arillo 
Defcubrefu  nidrillo. 

GáfT.. 

El  falto  de  la  rana , 

De  lo  [eco  en  el  agua. 

Jtl  férvido  de  niño  es  poco , 

<J\  las  el  qu  lo  dexa  es  loco. 
644. 

ElSolmeluzga, 
£>ue  ae  la  Luna  no  he  cura- 

El  tiempo 

Cura  al  enfermo ,  que  no  el  ungüento. 
6+6. 

Eltrampofo 

frefto  engaña  al  codicio/o,- 
6+7- 

El  viejo  en  fu  tierra , 
T  el  moco  en  la  agena , 
CMienten  de  una  minier  a. 

6+8. 
El  viejo  pajar 
¿guando fe  enciendcmalo  es  de  ¿pagar. 

¿49- 

El  viejo  pone  la-vitia , 
T  el  moco  la  vendimia. 

6%o. 
El  viejo  que  fe  cura. 
Cien  años  dura. 

he    Wysheit.  6j¿ 

Ais  de  Schuy t  is  over  't  Meer , 
Denckt  men  aen  den  Sant  niet  meer. 

Is  uw  Barbier  wat  onervaren  ; 

Ghy  fult  hem  Haer  noch  Huyd  fien  ípa- ren. 

Spreeckt  ghy  van  een' Guyt  teRoomen, 
Stracks  fal  hy  te  voorfchijn  komen. 

De  Muss  en  is  niet  wel  gebeckt , 

Indienf'  haer  eigen  neftontdeckt. 

De  Dronckaerd  volght  des  Kickvorfchs 

pad, 
Van  't  droogh  af  fprihght  hy  in  het  natt. 

Der  kind'ren  dienft  is  klein  van  kracht, 

Maer  't  is  een  geck  die  hem  veracht. 

Magh  de  Sonn  my  maer  befchijnen , 

'k  Sal  my  om  de  Maen  niet  pijnen. 

Tijd  doet  het  zeer  verteeren , 
En  niet  des  Meefters  fmeeren. 

Een  Schalck  en  vindt  niet  lichter  dan 

't  Bedriegen  vaneengierighMann. 

Eenjonghmann  daer,een  oudMan  hier, 

I  Sy  liegen  all  op  een'  manier. 

Als  oud  Stroo  eens  komt  aen  te  gaen , 
Eniiïer  niet  wel  leñen  aen. 

i  Den  Wijngaerd  planttet  d'oude  Mann, 
.  De  jonge  pluckt  de  Druyf  daer  van.     . 

,  Paft  maer  een  oud  Mann  op  fijn'  malen, 
!  Hy  kan  tot  honderd  jaer  toe  halen . 

Qqqq  2  Den 



6j6 

El  viejo  y  el  homo 
Tor  lm  bocaje  eje  alientan. 

XI.      B    O   E    C    K. 

6y. 

El  viento  que  corre-, 
Muda  la  veleta  mas  no  la  torre. 

65:3. 

El  vientre  ayuno 

Non  oye  a  ninguno. 6<;+. 

El  vino  anda  fin  calcas. 

Embia  alfabio  a  la  embaxada , 

T  no  le  digas  nada.' 

Empréñate  del  ayre,  companero. 

T parirás  viento. 

En  ano  bueno 

El  grano  es  hem, 
El  ano  malo 

Lapaja  es  grano. 

6)  8. En  are  a  abierta, 

Eljiíflopeca. 

En  arca  de  avariento-, 

El  Diablo  jaze  dentro. 
660. En  burlas  ni  en  veras, 

Con  tufeñor  ?io  partes  peras. 

661. 

En  cada  conjejo, 

Ay  fu  perro  bermejo. 
661. 

En  cadafendero , 

Ay  fu  atolladero.-- 

Den  Oven,enouw'  lieden  darmen, 
Zijn  door  haer'  monden  te  verwarmen. 

De  Winden  die  de  hooge  locht  door- waeyen, 

Doen  niet  den  Toren,  maer  den  Weer. 
haen  draeyen. 

Nuchteren  en  leegh 

Hoort  geen'  Maegh  ter  deegh. 

Als  de  Wijn  het  Hoofd  doet  blofen  , 
Gaet  het  herte  Tonder  Hofen. 

Sendt  een  wijs  Mann  over  all, 
En  beveelt  hem  niemendal. 

Werdt  ghy  van  de  Locht  met  kind, 
Vriend,  foo  baertghy  niet  als  Wind. 

In  't  goede  Jaer  is  Koorn  maer  Hoy, 
In 't  quade  maeckt  ghy    Koorn  van 

Stroy. 

Een  vroom  Mann  kan  Jflgh  wel  ont- 

gaen, 
Daer  hy  een  Kift  vindt  open  ilaen. 

Daer  fitt  tot  een'  rijck'  gierigaerd , 
Een  Duy  vel  die  deKass  bewaert. 

Soo  ghy  wilt  wijs  zijn,  deelt  geen  Pee- 
ren , 

In  jock  noch  ernft  met  groóte  Heeren. 

Noy t  Raeds-vergaderingh  en  ftond , 
Men  vond'er  eenen  rooden  Hond* 

Men  komt  op  alle  Wegen , 

Beilijckte  gaten  tegen. 

Daer 
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¿77 

66%. 

En  cafa  de  alboguero 

Todos  fin  albogueros. 
66±. 

En  cafa  de  Goncalo 

Daer  de  Meefter  fluy ten  kan  , 
Werdt  gefluytt  met  alle  mann. 

In  't  huys  van  onfen  Adriaen 

Mappodeagaiiiïaqueogalo.Vortug.  j  Vcrmagh  de  Hcnn  meer  als  den  Haen 
66j. 

En  cafa  de  herrero , 

El  cuchillo  -mangorrero. 
666. 

En  cafa  del  oficial , 

jíjfoma  la  hambre ,  mas  no  ofa  entrar. 

66f. 

En  cafa  del  tañedor , 

Cada  qual  es  dancador. 
66%. 

En  caft  de  ?nuger  rica 

Ella  manda  femare  y  el  nunca. 

669. 
En  cafa  de  tu  enemigo 

La  muger  tien  por  amigo. 
67c 

En  cafado  cegó  o  torto  e  Rey.  Portug. 

¿71. 
En  cafa  llena 

Prejlo  feguífa  l a  cena. 
6~z. 

En  caja  nueva 
¿luien  no  trae  no  halla. 

'      ¿73- 
En  caca  y  en  amores 

Entres  guando  fabes ,  y  Jales  quando 

puedes.. 

In  Smits  winckel  meeftendeel , 
Mess  en  Beitel  fonder  ftcel. 

Voor  des  Mans  huys,  die  een  goed  am- 
bacht kan  , 

Verfchijnt  denHonger  \vel,maer  blijfrer 
van. 

Waer  de  Speelmann  Vaer  is , 
Danft  het  all  dat  daer  is. 

In  't  Huys  dat  een  goed  Mann  bewoont 
met  een  rijck  Wijf, 

En  heeft  Hy  nemmermeer,  Sy  altoos 
't  hoogh  bedrijf. 

Zijt  gh' ergens  met  den  Mann  oneffen? Paft  vrede  met  de  Vrouw  te  treffen. 

In '  t  Huys  daer  de  Blinde  woont, 
Wert  deSlimftewelgekroont. 

Daer  het  Huys  vollvoor-raedsleit, 
IsdeMaeltijd  haeft  bereidt. 

In't  niewe Huys  een  vaft  verdriet, 
Die'r  niet  en  brenght  envindt'erniet, 

In  de  Jacht  en  in  de  Minn, 

Als  men  will  foo  raecktm'er  in , 
En  als  men  kan 

Soo  raecktm'er  van, 

Qüqq  3  In 



6j% 

En  contienda 
Fon  te  rienda. 

67S. 

En  cofa  alguna 
Penfar muchas  y  hazeruna. 

676. 
En  el  andar  y  en  el  bever. 
Se  conoce  la  muger. 

677. 

En  el  ejcarlata 
Cae  la  raca. 

67S. En  el  mejor  patío , 
Ay  mayor  engaño. 

679. 
En  el  rio  que  no  ay  pe^es 
Por  demás  es  echar  redes. 

680. 

En  el  ruyn  pueblo  , 
Cada  dia  concejo. 

68 1. 
En  el  férvido  del  fervidor, 
Ejla  el  galardón  del  Jenor. 

682. 

En  feytay  un  cepo , 
E  parecer  vos  ha  mancebo.  Portug. 

683. 

En  hora  buena  vengas ,  Mayo , 
El  mejor  mez  de  todo  el  ano. 

684. 

En  invierm  y  en  verano , 
El  fuego  es  gafajado. 

6Í<f.     ~ En  la  boca  deldijcreto, 

El. publico  esfecreto. 

XI.      B    O   E    C    K. 

ín  krackeel 

Toomt-uw'  keel. 

In  't  overílaen  van  allerley  be^inn 
Bedenckt  veel'  wegen ,  en  gaec  eenen 

in. 

Aen  den  Gangh  en  aen  den  Dronck , 
Kent  men  Vrouwen,  oud  en  jonck. 

Tot  in  't  Scharlaken  laken , 
Kan  een  quae  flagh  geraken. 

MetdefchoonfteStofF  in  d'oogen 
Werdt  men  allerlichft  bedrogen. 

Men  werpt  het  Nett  vergeefs  om  Viss 
In'tWater  daer  geen  Viss  en  is. 

Onder  Volck  van  boofen  aerd , 
Alledaegh  de  Wett  vergaert. 

De  Knecht  dient,  en  de  eer 

Komt  niet  als  op  den  Heer. 

Neemt  maer  eenBefem-ftock,en  fchickt hem  op , 

Het  fal  een  Jongman  fchijnen  als  een'j 
Popp. 

Weeft  welkom  ,  Maymaend,  zijtghy 
daer, 

Ghy  befte  Maend  van  't  heele  Jaer  ? 

Men  fier  geen  Vyer  of  het  verblijdt , 
In  Someren  in  Winter-tijd. 

Dingen  die  veel'  lieden  weten , 

Zijn  nochwijfer  lie'n  iccreten. 

Het 



Spaensche     Wysheit. 

679 

686. 
En  labrar  y  en  hazer fuego 

Se  parece  el  que  es  dijcreto. 

687. 

En  la  mucha  necejftdad, 

Bife  el  amigo  la  verdad. 
.      6B8. 

En  largo  camino  y  chico  mefon , 
Conoce  el  hombre  fu  compañón. 

689. 

En  lo  que  no  Je  pierde  nada , 

Siempre  algo  fe  gana. 

690. 
En  manos  e/la  el  pandero , 

De  quien  lo  f  abra  tañer. 

691. 
En  quant  o  digo  y  hago , 
fier  do  un  bocado. 

691. 
En  ruyn  ganado 

No  aj  que  efeoger . 
693. 

Entended  en  vueflros  duelos* 

\  Tdexad  los  ágenos. 
69+. 

En  tiempo  y  lugar, 
El  perder  es  ganar. 

69<¡. 

En  tiempo  elado , 
1l  clavo  vale  elcavallo. 

696. 
En  tierra  fec a 

El  agua  Jalobre  es  buena. 
697. 

Entrays,  Padre,  fin  licentia  ; 

}  os  [obra  favor,  o  os  falta  verguenca 

Het  werck  dat  y  eman  t  doet 

En  't  Vyer  dat  hy  verboett, 
Geeft  beft  getuy gen  iss 
Hoe  vroeden  Man  hy  is. 

Als  de  nood  perft  op  het  íeerft, 
Spreeckt  de  Vriend  de  waerheit  eerfr. 

In  enge  Herbergen  en  lange  Wegen 

Kentyeder  eerft  fijn  met-gefel  ter  de- 

gen. 
Daermen  geen  verlies  en  vindt, 
Moet  men  dencken  dat  men  wint. 

Die  Luyt  is  daer  in  handen  van  een Mann, 

Die'r  wel  op  fpelen  kan. 

Terwijl ick doe,  terwijl ickfegh, 

Geraeckt'er  een  goed  beetje  wegh. 

't  Is  all  vergeefs  door  't  Veld  te  gapen, 
Daer  valt  geen  keur  in  fchorfdeSchapen. 

Neemt  maer  ter  herten  uw'  Verdriet, 
En  moeyt  u  met  eens  anders  niet. 

Siet  Tijd  en  Plaets  met  finnen  aen , 
Verliefen  kan  voor  winnen  gaen. 

Ten  minften  is  een  Spijcker  waerd, 
By  vriefend  weer  het  heelePaerd. 

In  dorr  Land  is 't  Water  goed, 
Of  't  wat  bracker  is  als  foer. 

Paep,  diegeenoorlofeifcht,en  ingela- ten wordt , 

Of  ghy  hebt  Gunft  te  veel ,  ofghy  komt 
Schaemt  te  kort, 

'tMagh 
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698. En  ver *no  por  calor,  y  en  in  viernopor 

el  frió, 
Trunca  le  falta  achaque  alvino. 

¿99-  . 

E/carva  la  gallina, 
T  hall  a  fu  pepita. 

700. 
Es  contra  coflumbre, 

 
andar 

Conft  pulgar  fu  cuero  rafear. 

701. 
F.fcrivan

o,puta,  
y  barvero,

 

Pacen  en  unprado,
y  

van  por  tmfender
o 

, 

701. 
Ejcrive  antes  que  des, 

T  recibe  antes  que  e/cribes. 

7~3- 
Es  media  vida  el  fuego. 

704.. 
Efpada  en  mano  de  loco  , 
Peligro  de  quien  la  dio. 

7°?- EJpantajo  que  no  pee. 
Tanto  guarda  como  vee. 

■joS. 

Ejfa  es  buena 
gue  e  fia  al  fuego  y  no  fe  quema. 

707. Effa  es  buenay  honrada, 

¿lúe  es  muerta  y  fèpttltada. 
-c8. 

Ejje  es  de  boda, 
¿¿ue  duerme  con  la  novia. 

't  Magh  inden  Winter  koud,  't  magh  in den  Somer  heet  zijn , 

lek  fie  den  Wijn  altoos  fijn'  Deckman- 
telgereetzijn. 

i  't  Hoentjen  light  en  fchropt  en  fchrapt  , 
En  't  werdt  van  de  Pipp  betrapt. 

't  Is  tegen  regel  en  coftuym , 

Sijn'  Huyd  te  krabben  met  fijn'  Duym. 

Notaris,  en  Barbier,  en  Hoer, 

Alleeneflagh,  en  all  een  voer. 

Eeril  in  't  Boeck  gefchreven , 
Dan  uw  Geld  gegeven : 
Eerft  my  Geld  getelt , 

Dan  te  Boeck  geftelt. 

Schroomt  niet  voor  Hout  en  Turf  te  $ 

ven, 

Goet  Vier  is  half  des  Menfchen  Leven. 

't  Geweer  geplantt 
In  een  Sots  hand , 
Gevaer  en  iïraff 

Voor  die  't  hem  gaf. 

i  Een  Moolickdie  noyt  Wind  en  liet, 
:  Bewaert  foo  veel  Velds  als  hy  fiet. 

Dat's  van  de  befte  die  men  fiet , 

'  Die  by't  Vier  ftaet  en  brandt  haer  niet. 

,  De  rechte  Vrouw  van  waerden  is, 

Die  dood  en  onder  d'acrden  is. 

Dat '  s  recht  een  Bruylofts-gaft  te  feg- 

gen, 
Die  met  de  Brnyd  te  b*edd'  gaet  leggen. 

Het 
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7°9- 
EjfeesRey, 
¿í>ue  nunca  vido  Rey. 

'10. 

Ejfe  meara 

£>ue  qufUnactb  i  al  fe  emplea. -ii. 

Efia  es  bticna  y  efcogida » 

JPue  es/eguiday  no  vencida. 

\x. 

Ejia  vayna  no  es  de  ejlc  cuchillo. 

Efioyme  en  mi  lecho , 
T  el  Dia-vol  lleva  me  de  techo  en  techo. 

714. 
Eramos treynt 'a, . 
X parto  nue/rra  abueht. 

Fray  le  ni  Judio.  ( 
Nunca  buen  amiqp. 

-16. 

Fray  le  que  fii  regla  guarda. 
Toma  deudos,  y  no  da  nada. 

7* 

Fuego ,  fuego .  muchas  ol¿;, 

T  un  garvant  o  en  todas. 

718. Fuyme  ¿palacio
 

, 

Fuy  bejlia,  y  vine  Afao, 

Het  is  een  mann  die  Koningh  heeten magh , 

Die  noyt  en  quam  daer  hy  een'  Ko- 

ningh fagh.' De  Mann  komt  lichtelick  te  voren , 

Die  doet  daer  toe  hy  is  geboren. 

Dat  is  de  befte  flagh  van  Vrouwen  die 
men  vindt, 

Die  alle  mann  vervolght,  en  niemand 
overwint. 

Het  is  fomtijds  een' goede  less , 
Die  Schee  en  paft  niet  tot  dat  Mess. 

o 

Daer  ick  te  bedde  ligh  op  mij  ngemack , 
Voert  my  de  Duy  vel  vaft  van  dack  op 

dack. 

Souwniet  ons  goedje  minderen? 

Waer  is  't  oy  t  hooren  ieggen  ï 
Wy  waren  dertigh  kinderen , 
En  Grootmoer  gingh  geleggen. 

En  hebt  noyt  Jood  noch  Mon'ck  te vriend , 

Soo ghy  een'  Vriend  foeckt  die u  dient. 

Een  Mon'ck  die  doet  wat  m'  hem  ge- biedt , 

Ontfanght  van  elck ,  en  geeft  noyt  yet. 

Vier  by  Vier,  Pott  by  Pott  tenthoon. 

En  in  die  alle  maer  een'  Boon. 

Ick  ben  te  Hoof  gegaen  ,  en  was  een' 
groóte  Beeft , 

Een  Efel  ben  ick  nu ,  en  heb  te  Hoof 

geweeft. Rrrr  De 
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Cubo  que  muchas  liebres  levanta 

Ninguna  mata. 

7*°- 
Gentil fazon  de  requiebro , 

guando  la  viuda  [ale  de  fu  entierro. 

7« 

DeWind-honddieveel  Haes  doetrij- 
fen  in  het  Veld , 

Dat  's  dieder  geen  en  velt. 

De  foetfteVryens-tijd  dien  yemand  kie- fen  kan , 

Is  als  een'  Weduw  komt  van  d'uy  tvaerd 
van  haer'  Mann. 

Geftodeoro,  cabellos  de  plata,  y  ojos  de  Siet  wat  een  koftlick  fchoon  uw'  Vrij- 
efcarlata.  fter  uYr  kan  maken. 

't  Veil  Goud-geel,  Sil  ver-haer,  en  Oogh- 
jens  van  Scharlaken. 

721. 
■  1  loria  vana 

florece  y  no  grana.
 

Goza  tu  de  tu  foco, 

Cblientras  bufia  mas  el  loco. 

714. 
Gran  calma . 

Serial  de  agua. 

7*T- 
Gran  carga  es  de  la  carret

a , 

T  mayor  de  quien  tiene  cargo  della. 

yz6. 
Grano  no  hinche  harriero , 

CMas  ayuda  a  Ju  compañe
ro. 

T-l- Gran  obrero, ,- 
Gran  romero. 

718. 
Gran  plazer. 
No  e/cotary  comer. 

7*9- Granfaberes,  comer  y  no  efcotar. 

730. 

Guarda  moco , 

T  hallaras  viejo. 

Der  trotfen  yd'le  waen 
Geeft  BloeyíTel ,  maer  geen  Graen 

Stelt  ghy  u  met  uw  klein  ter  neer , 
Terwijl  een  Sott  foeckt  na  noch  meer. 

Heel  groóte  Stilt  van  Locht , 
Beduydtaenftaende  Vocht. 

De  Karre  draeght  een'  grooten  lalt ,  - 
Maer  meer,  die  op  de  Karre  paft. 

Een  Korentjen  en  vult'geen'  Schuercñ  ■ 
Maer 't  helptfe  vullen  met  fijn'  bueren; 

Dien  God  een  kunftigh  ambacht  gaf, 

Meeft  komter  een  Land-looper  af. 

't  Is  een  vermaeck'lick  ilagh  van  leven  < 
Wel  t'eten ,  en  geen  Geld  te  geven. 

't  Is  kunil  te  fmeeren , 
En  niet  verteeren. 

Verfpacrt  wat  voor  den  Ouderdomm.. 

Soo  vind:  g'-. y  'c  tegen  dat  hy  kom'. 

Goc 
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7?t'  /, 
Guárdete  Dios  del  Diablo , 

T  de  ojo  de  put  a >  y  buelta  de  dado. 

7V- Guardo/
è  

da  mofee  a 

E  comeo  a  arana,.  Portug. 

.  .    733-      . 
Guarniciones  y  crm  > 
Dan  venta  al  rozin. 

734- Guayas  Padre , 

£)ue  otra,  hija  os  nace. 

73Ï- i  Guay  de  la  labor, 

Do  primer  o  fe  vee  eifel  que  el  feenor. 

736. Guay  de  la  muerte
 

, 

£>ue  no  toma  pr  e/ente.
 

ín- Guerr*,y  caca, y  amores , 
Por  un  placer  mil  dolores. 

738. Habla  en  la  guerra,
 

T  no  vayas 
 
a  ella. 

735»- Haca  pere^fea 
Cabe  cafa  trota., 

740. Ha  el  Diablo  parte , 
¿Puando

  
el  rabo  va  delante

. 

683 

God  hoed'  u  voor  den  Duyveleníijn 
poogen, 

Voor  Teerling  werpen,e'n  voor  Hoeren 
oogen. 

Die  Mann  voor  feker ,  hadd  een'  kloec- 
s  ken  kopp, 

Hy  fchouwd'  en'  Vliegh  ,  en  at  een' 
Spinnekopp. 

Schoon  Getuygh,  en  fchoone  Maen, 
Prijíl  den  Hengil  den  kooper  aen. 

Och,Vaertje,  wordt  ghy't  fpel  niet  moe? 
Daer  krijghr  ghy  noch  een'Dochter  toe. 

Het  Land-gebouw  en  fpoeyt  met  allen niet, 

Daerm'  eerft  de  Sonn ,   en  dan  den 
Land-Heer  fiet. 

Wee  ons,  de  Dood  is  van  de  Veegen 

Met  geen'  prefenten  te  bewegen. 

Wee  ons,  de  Dood  is  niet  t'ontgaen , 

Sy  neemt  niet  een  prefentjen  aen." 

Liefde,  Jacht,  en  Krijghs-gerucht, 

Veel  verdriets  voor  een'  genucht. 

Luft  u  geen  onlüit  en  verdriet , 
Spreeckt  van  den  Krijgh,en  gaeter  niet. 

Het  luy  lle  Peert  van  all' Draeft  wel  ontrent  den  Stall. 

Daer  de  Steert  voor  henen  gacr, 
Deelt  de  Duyvel  in  de  dacd. 

Rrrr  2  Geeft 



6*84, 

Hártame,  y  echa.me, 
Si  no  durmiere,  mátame. 

r   74*-
 

Harta 
 Joy  ciego , 

Si  por  caranda  no  veo. 

Harto  es  hombre  de  poco  Jaber. 

El  queje  mat  a  por  lo  que  no  puede  aver, 

744. 
Harto  f /de  y  quien  bien  firve. 

Hts  la  noche  noche ,  y  el  dia  dia  , 
Biviras  con  alegría. 

7tf- . 

Ha/la  la  hormiga 
Tiene  compañía: 

7+7  \ 

Hazed  
fie/las  

a  la  gata , 
7  faltaros  ha  a  la  cara. 

748. 

Ha  f  e  mal, 
T  efpera  otro  tal. 

Hazc  os  miel  >  y  comer  os  han  mofeas. 

7  JO. 

Hazer  como  vaca, 

Y  cubrir  como  gata. 
Hablar  fin  penfar, 
Es  tirar  fin  encarar. 

Hecho  de  villano , 

Tirar  la  piedra  y  e  f  onder,  la  mano. 

XI.       B    O    E    C    K. 

Geefc  my  mijn  Buycksken  voll,  enle^ht 

my  facht ; 
Vermoordt  my ,  ílaep  ick  niet  den  hee- 

len  nacht. 

'k  Ben  blinder  als  een  blinde  Mann, 
Soo  'ck  door  een'  Sift  niet  fien  en  kan. 

Een  Geck  is 't,  die  fich  fterven  doet, 
Om  yet  liefs  dat  hy  derven  moet. 

Onthoudt  dit,  Knechten  Meiiïèn, 
Wel  dienen  is  wel  eiflTen. 

Die  dagh  en  nacht  will  leven  fonder pijn,  > 

Gedenck'dagh  dagh ,  nacht  nacht  te  la- 
ten zijn. 

Niet  een  Mierken ,  of  het  heeft 

Sijn  gefelfchapp ,  dacr  't  by  leeft. 

Troetelt  ghy  de  Katten ,  licht 

Vliegen  fy  u  in  't  geficht. 

Doet  gh'  een  ander  quaed , 
Wacht  het  vroegh  of  laet. 

Laet  u  maer  foet  als  Honigh  vinden , 

De  Vliegen  fullen  u  verflinden. 

Als  de  Koe  in 't  Veld,  foovatt, 
En  behoudt  dan  als  een'  Katt. 
Niet  te  bedencken ,  en  te  feggen , 
Is  fchieten  fonder  aen  te  leggen. 

't  Zijn  recht  de  ilreken  van  een'  rekel 
op  het  land, 

Den  Steen  te  werpen,  en  verbergen  dan 
de  Hand. 
1  lek 
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7?*- Heredad  blanca ,  [miente  negra , 

Cinco  bueyes  a  una  reja. 

Herijle  aljavah, 

Dexara  al  que /eguia ,  y  bofaerafe- 
bre  ti. 

7Ï4- Hiere  al  malo ,  el  empeora 
 ,- 

Hiere  al  bueno,  el  mejora. 

7TÍ- Hija  defpofada  , 

Hrj-i  enagennda. 

756. Hijo  eres ,  y  padre  jeras* 

¿¿nal  hi~ieres
 
,  tal  auras. 

7*7- Hijo  n-)  tenerle
s , 

T  nombre  le  penemos. 
-A 

Hijo  tardario, 
Huérfano  temprano. 

7/59- Htlo y  agují , 
Media  •veflubtr*. 

760. Hombre  cano , 

Viejo,  mas  no  fabio* -61. 

Hombre  
enemorado 

Nunca  cafa  con  fobrc.de. 
Sz. 

Hombre  palabrimujer, 
Guárdeme  Dios  de  el. 

Ick  wenfehte  dat  dit  een  kloeck  Raeder 
overíloegh : 

Wat's  witte  Grond,  fwart  Zaed,  vijf 
OíTen  aen  cen'  Ploegh  ? Gefcbrift. 

Hebt  ghy  't  gequeít ,  het  Wilde  Swijn  ? 
't  Sal  tegen  u  verbittert  zijn  , 
En  houden  op  van  volgen , 
Daer  op  het  was  verbolgen. 

De  boofe  ergert  van  de  ItrafF, 
De  goede  werdter  beter  af. 

De  Dochter  aen  den  Mann  gebracht, 
Een  vreemdelingh  in  haer  geflacht, 

Kinderszijtgh';  in  allen  fchijn 
Sult  ghy  namaels  Ouders  zijn : 
Slaet  daer  acht  op ,  jonge  lieden , 

Soo  ghy  doet,  fal  u gefchieden. 

Wy  hebben  noch  niet  eens  het  Kind  > 
En  hebben  't  all  een'  naem  verlint. 

Soo gaet  het  meeften  tijd, 

La'et  Soon ,  vroegh  Ouders  quijt. 

Daer  ick  Draed  en  Naelde  weet , 

Houd  ick  my  voor  half  gekleedt. 

Zijn  de  Mann  fij n' Haeren  grijs ,. 
Hyisoud,  maerjuyft  niet  wijs, 

Dien  de  Liefde  fitt  in  't  oordcel , 
Trouwt  fijn  leven  niet  met  voordeel. 

De  Heer  bcwaer'  my  voor  een  mann  , 
Die  als  een  Vrouw-menfch  klappen kan. 

Rrrr  3  "VVcdl 
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7¿J. Hombre  roxo,  y  muger  barbada^ 
De  lexos  los  [aluda. 

7Í4. Hombre  viejo , 
Cada  dia  un  duelo  nuevo. 

Honra  al  bueno  porque  te  honre , 
Y  al  ruyn  porque  no  te  deshonre. 

766. Honra  (ín  provecho, 
Anillo  en  el  dedo. 

767. Honra  y  provechs , 
No  caben  en  un  Caco. 

76%. 
Fuego  hazecozi

na, 

S>ue  no  moca  garrida. 

769. Huelga  el  trigo  Jo  la  nieve, 

Como  el  viejo  (o  la  pelle. 

770. 
Huefped

  que  fe  combid
a  ¡ 

Ligero 
 es  de  hartar

. 

iii- Hurtar  el  puerco , 
Tdar  los  pies  por  Dios. 

7?1'  • 

Huye  la  memoria  
del  varón, 

Como  el  ej clavo  de  fu  fenor. 

Jarras  quebradas,  mar  llano. 

Weeft  altoos  verr  en  fchouw 

Vaneen  ross  Mann,en  een'gebaerde Vrouw. 

Lieden  die  van  jaeren  zijn  , 

Alle  daegh  een'  niewe  pijn. 

Eert  eerelicke  lie'n ,  op  dat  f'  u  weder eeren ; 

EerlooP,op  dat  f'  uw'Eer  niet  in  Oneer 
verk  eeren. 

Een  fchoone  goude  Ringh , 
Een  onnutt  eerlick  dingh. 

Eer  en  Winftzijnquaegebueren, 
OmineenenSackte  dueren. 

't  MoyMeisjen  maekt  de  Keucken  niet, 

Maer  't  goed  Vyer  datm'  haer  ftoken 
fiet. 

DeSneew  op  't  Koorn  te  Velde  doet  het deughd , 

Gelijck  het  Bont  den  Ouderdom  ver- 
lleught. 

By-haer-felfs-genoodde  Vrinden, 
Konnen  haeft  den  Buyck  voll  vinden. 

Hy  doet  een^heiligh  werck ,  God  magh 
't  fich  wel  erbarmen , 

Die  't  Vereken  (teelt,  en  geeft  de  Voe- 
ten aen  den  armen. 

Eens  Mans  Memorie  loopt  te  niet, 

Gelijck  een  Slaef  fijn'  Mcelter  vliedt. 

Gefcheurt  Gelas,  noch fiilleZee, 

En  houden  nemmermcer  langh  ilee. 
Kieft 
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77+- 
ld  por  medio  ,  y  no  caereys. 

77T- Ira  de  hermanos,
 

Ira  de  Diablos. 
77<í-      . 

Ir  a  la  guerra,  ni  cafar  i 
2{ofe  ha  de  aconfejar. 

777- Judio,  do  fía,  hombre  con  corona 

Jamas  perdona. 

778- Jurado
  ha  el  baÜo , 

De  no  ha%er  del  prieto  blanco. 

779- 
J u/lo  es  el  mal  que  viene , 

Si  lo  bufet  el  que  lo  tiene. 

780. La  boda  de  los  pebres , 

Toda  es  i'o^es. 

r      W' La  cafa  hecha , 

T  el  huerco  a  la  puerta. 

781. 1    Lacomp
aniapa

ra  

honor, 

Ahtes  con  tu  ygual  que  con  tu  mayor, 

La  cordera  manía , 
Cada  cordero  la  mama. 

L.i  Crtrs  en  los  pechos, 
T  cl  Dïahlü  en  los  hechos. 

Kieft  het  middel-pad  voor  allen , 

En  ghy  hebt  geen' nood  van  vallen. 

Haetvan  Broeders  onderlingh, 
Haet  van  Duy  veis ,  all  een  dingh. 

En  weeft  nier  geern  noch  Maeckelaer , 
noch  Raed, 

Aen  een'  die  trouwt,  of  in  den  Oorlogh 

gaet. Befnedenjood,  gefchorenPaep,  noch 
Vrouwen , 

Vergeven  niet,iöo  langh  fy  wat  onthou- 
wen. 

Het  Bad-ftoof-water  heeft  gefworen , 
Geen'  blanck'  te  maken  van  de  Moo- ren. 

Hael  ick  't  lijden  felfs  op  my , 

Meer  als  reden  dat  ick  't  ly'. 

'tRaeft  van  den  minften  tot  denmec- 
ften 

In  arme  lieden  Bruyloft-feeften. 

Als  't  Huys  gemaeckt  is  foo  't  behoort , Geraeckt  de  Baere  voor  de  Poort. 

Een  diegefelfchapfoeckt,  daermed'hy 
maghverkeeren, 

Sal  lijnsgelijcke  meer,als  meerder-man  n 
vereeren. 

Soo  't  Schaep  goedaerdigh  is  en  tamm, 
't  Geeft  alle  Lammeren  de  Mamm. 

Jt  Kruys  boven  op  't  gewaed , 
De  Duy  vel  in  de  daed. 

Wenfcht 
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78?. 
La  hacienda  de  tu  enemigo-, 
Tm  dinero  o  en  vino. 

Lo  horca  lo  Juyo  lleva. 

7S7. 

Wenfcht  dat  uws  Vyands  Goed  mach zijn, 

Of  heel  in  Geld  j  of  heel  in  Wijn. 

't  Zy  weinigh ,  of  't  zy  veel, 
i  De  Galgh  raeckt  aen  haer  dcei. 

La  lengua  luenga  es  [end  de  mano  All  dat  een  lange  Tonghbediedt, 
Í  Zijn  korte  Handen ,  en  meer  niet. 

6 
corta. 

788. 
La  liebre  es  de  quien  la  levanta-, 
T  el  conejo  de  quien  lo  mata. 

789. La  liebre  mucho  fe  avanca  > 

Ver»  mas  el  galgo  que  la  alctanca. 

790.
  c 

La  loba 

¡No  es  duch
a  

de  foga.
 

.    79l- La  mala  llaga  fana, 

Isa  mala  fama  mata. 

La  man  f  ana  podrida , 
Pierde  a  fu  compañía. 

7P3- La  mentira  no  tiene  fies. 

'    794- 
La  moca  como  es  criada, 

La  eflopa  como  es  hilada. 

■  195- 

La  mona ,  aunque  la  vijtan  de  feda  i 
Mona  fè  queda. 

796. La  muger  buena , 

De  la  cafa  va%ia  ha'^e  liara., 797: 

La  muger  compuefta-, 
A  ju  marido  quita  de  puerta  agena. 

Dien't  Konijn  vermoordt,  diens  is't; 
Maer  den  Haes  hoort,  die  hem  hiífc 

Den  Haes  loopt  krachtigh  op  fij  n  pad , 
Maer  meer  denWind-hond  die  hem  vat. 

Is  my  de  Wolf  te  deegh  beleent , 

Soo  is  hy  aen  geen  Touw  gewent.  ■ 

De  quade  wonde  kan  genefen , 
Het  quaed gerucht  kan  doodlick  wefen. 

Een  Appel  die  bedorven  ís  > 
Schent  all  wat  in  de  korven  is. 

De  Logen  is  licht  om  betrappen , 

Sy  heeft  geen' Voeten  om  t'ontfnappen. 

Men  vindt  het  Werck  naer  dat  men  't 

fpint, 
En  naer  men  't  op  brenght  vindt  men 

't  Kind. 

Laet  den  Aep  in  zijde  klee'n ; 
't  Is  een  Aep  en't  blijftereen. 

De  Vrouw  die  vroed  en  zedigh  is , 

;-■' 

Vervult  een  Huys  dat  ledigh  is. 

EenVrouwtjen  opgefchickt  als  't  hoort, 
Houdt  haer'Mann  van  een  andersPoort. 

't  Wijf! 
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798. Let  muger 
 
del  ei  eco , 

Para  quien 
 
Je  afeyta

? 

199- La  muger  que  poco  hila , 
Siempre  trac  mala  carnifa. 

Ico. 

La  muger  -vieja. 
Si  no  ¡ir ve  de  olla.firve de  cobertera. 

La  muger  y  el  huerto , 

No  quiere  ma>s  de  tm  dueño. 
802. 

La  muger  y  la  pera  , 
La  que  calla  es  buena. 

80?. 

La  olla  en  jonar  ■, 
Y  el  hombre  en  hablar. 

804.. 

La  pena  es  cox  a-,  mas  llega. 

8oy. 
La  pena  es  dura , 
Pero  mas  recia  es  U  cuña. 

't  Wijf  fchickt  haer  op ,  en  hecfi blinden  Mann, 

Voor  wien  of  't  wefen  kan  ? 

Die  haer  Spinwiel  'r  minfte  jagen , 
Sietmen  meeftquae  Hem bden  dragen. 

Een' oude  Vrouw,  die  voor  geen  Pott 
kan  itrecken  , 

Dient  eindlick  noch  om  een'  Pote  toe  te 
decken. 

Vrouw,  noch  Hof,  niet  meer 
E-lck  als  eenen  Heer. 

Soeckt  na  Vrouw  en  Peer  die  fwijgen , 

Beter  zijnder  geen'  te  krijgen. 

't  En  is  de  felfde  niet,  maer  een'  gelijc- ke  laeck , 

Den  Pott  kentm'  aen  den  klanck,  de 
Menfchen  aen  de  ipraeck. 

De  Straffis  kreupel ;  doch 

In  't  ende  komtfe  noch. 

All  is  de  Rotfteen  noch  foo  herd , 

De  Beitel  wint  het ,  daer  hy  mé  geklo- 
ven werdt. 

't  Gevecht  en  een  ftuck  Schilderijs, 
Beiiet  van  verr ,  en  niet  van  bijs. 

S06. 

L.ï  pintura  y  la  pelea  > 
De/de  lexes  me  la  otea. 

807.  ¡ 
La  poma  .a  elJeqUero,  ;  la  moe. 1  en  Den  Appel  indroogh  weer,  en  'tMeis- 

e 1 mefon ,  ken  in  de  kroegh , 

OHaduran  antes  de  ¡a  Die  rijpen  elck  om  't  feeril,  en  elck  all wat  te  vroegh. 
Ssss D'eer- 
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808. 

La  primera  muger  efeoba 

T  lafegunda  jenora. 

XI.      B    O   E    C    K. 

D'eerfte  Vrouw  dient  voor  een  ílett: 
i  En  de  tweede  ftelt  de  Wett. 

809. 

De  VIoo  die  achter  d'oore  gaet , 
Gaet  met  den  Duyvel  in  beraed. 

La, pulga  que  [ale  detras  de  la  oreja, 
Con  el  Diablo  fe  aconjeja. 

810. 

La  puta  y  la  corneja ,  Hoe  meer  een'  Kraey  haer  wafcht,  een' 
(JMientras  masfe  lava ,  mas  negra  fe-  j     Hoer  haer  meer  verfchoont , 

me  ja.  Hoe  d'eene  vuyler  werdt,  en  d'ander fwar  ter  t  hoont. 

11. 

La  que  hizo  un  yerro  ,y,  pudiendo ,  no 
mas , 

Tor  buena  la  ternas. 

8ix. 

La  que  fe  vip  de  verde, 

En  fu  hermofura  fe  atreve. 
815. 

Lafc'nncia  es  locura , 
Si  buen  Jejo  no  la  cura. 

814. 

La  fop. ts  y  los  amor  es-, 
Los  primeros  Jon  mejores. 

815. 

La  telaraña 

Suelta  al  rato ,  y  la  mofe  a  apaña. 

816. 

La  tierra  que  no  fe  cubre  afi , 
tJAÍalme  cubrirá  a  mi. 

817- 

La  traycion  aplace , 
x_Mas  no  e l  que  la  haze. 

818. 
La  vaca,  quant  o  mas  fe  ordeña, 
Aíat  larga  tiene  la  teta. 

Die  eens  een'  mis-ílagh  heeft  gedaen  > 
En  heeft  niet  meer  als  dien  begaen , 

En  koftf'er  twee  doen  ,  als  fy  wouw ; 
Houdt  dat  vooreen'  gefchickte  Vrouw. 

Sy  laet  het  op  haer  fchoonheit  ftaen , 
Die  in  het  Groen  gekleedt  derft  gaen. 

Geleerd  en  geck  is  eenerhand ; 

't  En  zv  't  beleid  van  goed  verftand. 

D'eerfte  fbpp  en  d'eerfte  Minn , 
Zijn  de  befte  in  mijn  linn. 

\  De  Spinkopp  laet  een  Ratt  door 't  nett  J 
Daer  fy  de  Vliegen  in  befett. 

't  Land  dat  fijn  fel  ven  niet  kan  decken> 
Sal  my  geen  deckfel  konnen  ftrecken. 

Ver  rade  ry  is  foet ; 

Maerhyniet,  diefedoet. 

Hoe  datm'  een'  Koe  meer  Melcks  af treckt , 

Hoe  dat  haer  Uycr  ruymer  reckt. 

De 
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819. 

La  vejez  de  la  pimienta , 

Arrugada  y  negra,  y  Jobre  todo  quema. 

8  io. 

La  verguencay  la  honra , 

La  rmtger  que  la  pierde ,  nunca  la  co- 
bre. 

8ir. 

La  vida  pagada 
HaXe  la  veje\  pecada. 

821. 

La  váida  y  el  capón , 
•    Lo  que  comenfobreji  lo  pon. 

823. 

Libro  cerrado , 

'   No  jaca  letrado. 
824.. 

Lima  lima  a  la  lima. 

82?. 

Llaga  de  juntura , 
No  te  la  de  Dios  en  ventura. 

8  26. 

Llevar  mala  noche  > 

T  al  cabo  parir  hija. 

827. 

Lléveme  Dios  a  ejje  we/oa , 

'  Do  manda  el  mar  i  do,  y  la  mugernon. 

828. 

Lo  barato  es  caro. 

819. 

Lo  bien  ganado  Je  pier  de  ■. 

'  T  lo  malo  ello  y  fu  amo. 

De  Pepers  ouderdom m  fitt  oude  Neel in'tvell, 

S'is  rimpeligh  en  fwart,  en  brande  noch evenwel. 

Verlieíl  de  Vrouw  eens  Schaemten  Eer, 

Haer  leven  knjght  fy  die  niet  weer. 

't  Zijn  de  jonge  domme  jaeren  , 
Die  den  ouderdom  befwaeren. 

All  vvatmenfe  te  vooren  fett , 

MaecktWeewen  en  Kapuynen  verf. 

Onder  de  gefloten  Boecken 

Moetghy  geen'  Dodtoren  foecken. 

Bijlen  bijten  Bijlen, 

Vijlen  vijlen  Vijlen. 

God  gev'  unemmermeer  tefmaecken, 
De  wonden  die  in't  Lidt  geraecken. 

Elendigh  wedervaren , 

Den  heelen  nacht  gekraeckt,en  dan  een' Dochter  baeren. 

God  gev'  my  in  de  Herbergh  t'huys  te 
leggen, 

Daer  't  de  Mann  all,de Vrouw  niet  heeft 
tefeggen. 

Geeft  liever  vijf  als  vier ; 
'tOnkoftelick  is  dier. 

Het  deughdelick  gewinn  verdoetmen, 

en  niet  meer  •, 

't  Ondeughdelick  verdoet  lijn  felven,en 

fijn' Heer. Ssss  2  Slijck 
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8?o. Lodo  con  mm  lodo, 

Uno  fe  haz,e  todo. 
831. 

Lodo  en  Mayo , 

£/J>igas  en  Agofto. 

831. 
Lo  peor  del  pleyto  es . 
¿2ue  de  uno  nacen  ciento.  ■ 

XI.    B  o  e  c 
K, 

83?. 

Zo  perdido  vaya  por  amor  de  Dios. 

834- 

;  Slijck  by  ílijck» 
1  All  gelijck. 

DeMayin'tílijck, 
Auguftus  rijck. 

Het  arghífc  van'c  Process,  en  dat  my meeít  verwondert  is, 
Dat  een  het  eerft  van  hondert  is. 

Is  't  verloren ,  is  't  verdaen , 
't  Magh om  Gods  will  zijn  gegaen. 

Lo  que  a  ti  no  aprovecha ,  y  otro  ha '  't  Geen  u  ondienítigh  ïs^  en  uw  Vriend 
I     noodigh  heefc, 

j  Ghy  doec  hem  gecn  gelijck,  íbo  ghy  't hem  niet  en  geeft. 

menefler , 
No  lo  deves  retener. 

S?T-  .. 

Lo  que  come  mi  vecino , 
No  aprovecha  a  mi  tripa. 

836. 
Lo  que  el  rio  allega , 
El  rio  lleva. 

Lo  que  en  tu  vida  tu  no  hicieres , 
De  tus  herederos  no  lo  eneres. 

838. Lo  que  ha  de  cantar  el  buey-, 
Cinta  el  carro. 

839. 
Lo  que  ha  de  ha^er  el  tiempo , 
Hágalo  el  /e/o. 

8+0. Lo  que  la  leba  haze , 
Al  lobo  plazc. 

Dat  mijn  buerman  eett , 

;  Helpt  my  niet  een'  beet. 

!  Vertrouwt  niet  alle  winft  te  leer ; 

All  wat  de  Stroom  geeft,neemthy  weer. 

Doet  ghy  de  faeck  niet,  voor  uwfter- 
ven, 

Verwacht  het  veel  min  van  uw'  Erven. 

Mijn'  antwoord  feght  niet  veel,  maerj 
fluyt  op  fulcke  vragen  > 

Den  Oss  en  kan  het  niet ,  en  daerom 

finght  de  Wagen. 

Een  Mann  van  reden  heeft  fijn  wel- 

vaerdin  fijn' Hand, 
All  wat  de  Tijd  fouw  doen,  doet  hy 

met  lijn  veriland. 

De  Wolf  heeft  altijd  fmn 

In  't  doen  van  fijn'  Wolvinn. 

Alle 
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84.I. 
Lo  que  mucho  vale , 

De  fo  tierra  fule. 

841. 
Lo  que  ojos  no  ven , 
Cor  acón  no  deffea. 

84.3. 
Lo  que  [ana  a  la  boca* 

Enferma  a  la  bolía. 

«44- 
Lo  que  fe  diz,e  y  no  es  verdad, 
A  la  mañana  fe  deshecha. 

8+y.     " Lo  que  te  dixere  el  ¡pe jo, 

No  te  lo  dirán  en  el  Con  fe  jo. 

846. 
Lo  que  te  dixeren  en  el  oydo, 

No  lo  digáis  k-  tu  marido. 

8+7- 
Lo  ruyn  me  gafe  el  amigo , 
Jihie  lo  bueno  pre  fio  es  vendido. 

84-8. 
Los  primeros  h  comer, 

Los  poftreros  a  ha%er. 

8+9, 
Los  que  no  tienen  muger, 
CMuchos  ojos  han  menefler. 

8>o-. Luengo
  

y  efirechc
  

, 
Como  ano  malo. 

8,-1. 
Madre ,  que  cofa  es  cafar  ? 

Hija,  hilar,  parir  y  llorar. 

CHE       W    Y    S    H    E    I    T.  6^7, 

Alie  dingh  van  grooter  vvaerde , 
Komt  van  onder  uyt  de  Aerde. 

Wat  het  Ooge  niet  en  fiet, 
Dat  en  wenfcht  het  Herte  niet. 

't  Allerheelfaemít  in  den  Mond , 
Maeckt  de  Bors  wel  ongelbnt. 

De  Logen  die  men  's  Avonds  giet, 
Gaet  's  anderdaeghs  van  felfs  te  niet. 

Dat  Spiegels  u  te  voren  leggen , 

En  lalm'  u  in  den  Raed  niet  feggen.. 

Geeft  niet  uw'  Mann  het  nauwft  be- fe heid , 

Van  wat  men  u  in  d'oore  feit. 

Het  flechte  flijt  ick  geern  met  Vrienden 
en  met  hoopen , 

Het  befte  weet  ick  licht  met  voordeel'te 
verkoopen. 

Lettophetvolck,  daerby  ghy  zijt  ge- leten , 

De  kefte  in  't  wereken,  zijn  de  voorfte 
in  't  eten. 

De  Mann  die  't  fey  was  niet  bedrogen, 
Die  fonder  Vrouw  is,hoeftveel'  oogen„ 

In  een  fpits  mager  Wijf  is  't  waer , 
Langhen  benauwt,  als  'tquadejaer. 

Mam  eer,  wat  iifer  toch  'm  't  Hylick  te 
bejagen? 

Ma  Filie,  fpinnen  eerft,  dan  kramer.  3 
en  dan  klagen. 

Ssss  3 

Een-; 
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fi<r 

fi- 
Uítadre  vieja ,  y  camifa  rota , 
No  es  deshonra. 

BB- 
yW¿?/  yíwíi  £<w  ¿?'<?  guardar, 
Por  miedo  no  empeorar. 

/I /¿i/  c  aflija  el  ama  a  la  moca  , 
guando  ella  a  ratos  con  ella  retoca. 

Mal  aan  manos  a  hoc  i , 

guando  no  tienen  que  coma. 

8f,í. 
Mal  da  quien  no  ha. 

8y7. 
(Jlfal  de  muchos  gozo  es. 

858. 
(Jltaldicion  de  puta  vieja, 
Tor  do  fule  por  ayje  entra. 

8J9- Mal  empleada 
 
e  fia  la  h  azi  en  da. 

En  que  no  es  fenor  della. 
860. 

M<*1  ladra  el  perro, 
£>uando  ladra  de  miedo. 

861. 
Malo  es pecar , 
Diabólico  perjeverar. 

851. 

Adanda  manda , 

Pedro, y  anda. 

Een  oud  veríletcn  Hemd ,  een'  Moeder 
hoogh  van  dagen , 

En  werden  noyc  met  fchand  gedragen 
noch  verdragen. 

Sietdatgh'een'  quaden  Heer  bewaert, 
Soo  krijght  gh'er  geen  van  quader  aerd. 

De  Vrouw  die  met  haer  Meid  dan  joc- 
ken  vill,  dan  kijven, 

En  fal  noyt  by  die  Meid  met  kijven  yet 
bedrijven. 

't  En  voeght  niet,  Handen  aen  den, Mondtefteken, 

Daernietenis,  om  eten  noch  om  bre- 

ken. 

Seerqualick  geeft, 
Die  niet  en  heeft. 

Lijden  is  vermaeck, 

Mits  het  velen  raeck'. 

Werdt  een'  ouw'  Hoere  gramm , 
De  Vloeck  die  van  haer  komt,  keert 

weer  van  daer  hy  quam. 

't  Goed  is  qualick  by  den  Bloed, 
Die  geen  Heer  is  van  fijn  Goed. 

Den  Hond  is  waerd  geftraft, 
Die  maer  van  vrees  en  baft. 

'tlsquaed ,  een  Sondaer  werden, 
En  Duy  velfch,  te  volherden. 

Heet  all,  Pieter  ,  en  gebiedt, 
En  doet  felf  all  wat  ghy  hiet. 

Beveelt, 
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Z6i. 

Manda  y  dcfcuyda , 

'No  (e hark  coja  ninguna. 

Manda  y  hazlo , 

7  quitar  te  has  de  cuy  dado. 
86?. 

Marcha  la  fiado fa. 

¿hie  mafcava  el  vino  a,  los  enfermos. 

Z66.     . 

(jMal  fe  aprovechan  quatro  de  un  ca- tato. 
867. 

Mas  cagaran  buey  que  cien  golondrinos. 

8¿8. 

CWas  cuejla  mal  hazer  que  bien  ha- zer. 

869. 

Olías  es  el  ruydo  que  las  nozes. 

870. 
Mas  guarda  la  vina  el  miedo. 

9uc  no  el 'viñadero. 

Mas  mato  la  cena  , 

£>ue  /ano  Avicena. 

871. 
Mas  querria  fer  no  nada, 
¿lúe  jer  pobre  y  no  tener  nada. 

Mas  quiero  afno  que  me  lleve, 
■Une  c  avallo  que  me  derrueque. 

Beveelt,  en  laet  hetdaeropftaen  , 

Soowerdt'erniet  met  all  gedaen. 

Doet  felfs  uw'  laft, 
Soo  gaet  ghy  vaft. 

Denckt  wie  de  droncke  Trijn 

't  Medoogen  in  baer'  finn  gaf -y 
Sy  kauwden  all  den  Wijn , 

Eerf '  hem  de  fiecken  in  gaf. 

Daer  's  geen  gerief  te  doen , 
Vier  menfehen  in  een'  ichoen. 

Een  Oss  alleen  kackt  grooterhoop, 

Als  hondert  Swal'wen  over  hoop. 

Doet  geern  gelijck  ghy  moet  doen, 
Quaed  doen  koft  meer,  als  goed  doen. 

Siet  op  de  kinderen  ,  die  knickeren  en koten, 

't  Gerucht  is  meeftendeel  veel  meerder 
als  de  Noten. 

De  vrees  bewaert  den  Wijngaerd  meer, 
Dan  die  hem  waer  neemt  voor  denHeer. 

. 

Veel  eten  's  avonds  helpt  meer  men- 
fehen aen  haer'  Dood , 

Dan  menigh  groot  Do£torkan  helpen 

uytden  nood. 

Niet  doet  niet  feer,  Armoedispijn  j 

't  Is  beter  niet  als  arm  te  zijn. 

Een  Efel  die  my  draeght,  is  beter  als 
een  Pacrd , 

Dat  my  de  zael  uyt  fmijtt,  en  tuymelt 

op  der  aerd. Een 
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874. 
CMxs  fabe  el  loco  en  fit  cafa , 
J?ue  el  cuerdo  e?t  la  agena. 

87?. 
Mal fe  apaga  el  fuego  canias  e/topas. 

876 
días  fin  los  amenazados , 
3ue  los  heridos. 

•877. 

(JMas  tiene  
el  rico  qua?ido  

empobrece J¿>ue  le  pobre  quando  enriquece. 

878. CMas  tiene  que  dezir  el  que  caga  la 

manta,  que  el  que  la  lava. 

Mas  tira  mofa  quefoga. 

880. 

Olías  tiran  -nalgas  en  lecho , 
¿¡>ue  bueyes. ev  barbecho. 

SSr. 
CMas  tiran  tetas, 

£uc  faas  cañameñas, 

88z. 
Mas  -vale  acoft  arfe  fin  cena, 

S^ue  lev ant arfe  con  deuda. 88?. 

Mas  vale  bl.znca  de  paja , 
£¿He  maravedí  de  lana. 

Een  Geck  weet  meer  tot  fijnen*,  dan 
een  Mann, 

Die  wijs  is ,  tot  een  ander  weten  kan. 

Hy  doet  een  onvoorfichtigh  werek, 
Die   Vyer   meent   uyt   te   doen  met 

Werck. 

Daer  zijn  gedr'eighden  en  gewonden ,   j 
Maer  d'eerfte  worden  meeil  gevonden. 
Dreigen  is  goed  om  verdragen , 
Meer  gedreighden  dan  geilagen. 

Een  rijck  Mann  heeft  meer  Goeds  als 
hy  ten  achter  teert, 

Dan  een  behoeftige  die  vaft  lijn  Goed 
vermeert. 

Defchijte-broeck,  dieBroecken  Hemd bedoer, 

Heefc  meer  te  fcggen  dan  die 't  waiTchen 
moet. 

-t>xr 

Een  Meisje  treckt  een'  Mann Meer  dan  een  Touwtje  kan. 

Twee  Billen  trecken  meer  in 't  bedel 
met  haer geweld, 

Als  een  paer  Oflèn  voorde  Ploegh  doer! 
in  het  Veld. 

Wacht  u  voor  geweld  van  Vrouwen ,  j 
Memmen  trecken  meer  als  Touwen. 

Beter nucht'ren  flapen  gaen, 
Als  met  fchulden  op  te  ftaeri. 

Een'Blanck  van  Stroo  is  meer  voor  my: 

Als  een  halv'  Blanck  van  WoliofZy. 
't  Om- 
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88+. 

<jMas  vale  buelto  de  olla  , 

£uc  abraco  de  moca. 

88  v 

(j[ías  vale  capato  roto , 

¿fue  piè  her  mojo. 

886. 

<^Tas  vale  con  mal  Apio  contender \ 

£>ue  U  lefia  h  cuefas  traer. 
887. 

Ulías  vale  embaldefer , 
¿>uc  embalde  haloer. 

888. 
CMas  vale  en  pos  y  peregrino, 
£lue  entre  parientes  y  con  ruydo. 

889. 

Mas  vale  defcofer  que  romper. 

890. Mas  vale  oanar  en  lodo , 

¿>ue  perder  en  oro. 

891. LMas  vale  humo  de  mi  cafa  , 

gue  fuego  de  la  agena. 

892. Mas  vale  mala  avenencia, 

gue  buena  fentencia. 
89?. 

Mas  vale  migaja  de  Rey , 
gue  catico  de  Cavallero. 

894, 
tjiías  vale  paxaro  en  mano , 
$ue  bueytre  bolando. 

't  Omfchudden   van  een'    Hutfpotc verích  en  warm, 

Is  beter  als  een  Meisjen  in  den  arm. 

Men  magh  all  proncken  met  fijn  niewe 

Goed  -, 

Een  oude  Schoen  gaet  voor  een'  fchoo- 
nen  Voet. 

't  Is  beter  met  een  Efel  'm  't  gekijf, 
Als  't  Hout  te  laden  op  fijn  eigen  lijf. 

't  Is  beter  luy  en  leegh  gegaen , 
Als  vod-werck  en  geen  deegh  gedaen, 

't  Is  beter  Vreemdelingh  met  ruft  s 
Als  by  de  fijne  fonder  luit. 

Alilijtghy  niet  dan  leuren, 
Ontnaeyen  gaet  voor  fcheuren. 

't  Is  beter  fijn  profijt  in  'tflijck  gedaen, 
Als  in  het  Goud  ten  achteren  gegaen. 

De  roockis  meer  tot  mijnent  waerd , 

Als  't  Vyer  is  aen  eens  anders  Haerd. 

Hoe  goed  een  Vonniss  wefen  magh , 
Noch  beter  is  een  quaed  Verdragh. 

Een  kruym  van  's  Koninghs  Brood  is beter  als  een  kant, 

Die  my  gegunt  werdt  door  d'aenfien- 
licklievan'tLand. 

Een  Arend  in  de  vlucht  hoogh  boven 't  Land, 

Is  min  waerd  ,  als  een  Musken  in  de 
Hand. 

Tttt  Beter 
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CMai  val  f  er  der  >    . 

^^  ;»<«  perder.  : 

896. ¿4foi  iWe  re£¿*  %m  renta. 

85,-. 
.¿/¿w  iWí?  ¡enero  * 
£>ue  con  rujm  compañe

ro, 

898. M¿s  vale  Jer  cornudo » 

Jgue  no  lo  fepa  ninguno  , 

XI.      B    O    E    C    K. 

Beter  quijt  dat  ípijtc*, Dan  noch  beter  quijt. 

All  is  't  den  quifter  onbekent, 
Goe  Regel  geldt  meer ,  als  goe  Rent. 

Beter  een  igh,  ftill,  enftommgaen, 
Als  met  quaed  gefelfchap  om  gaen. 

't  Is  beter  onbekent,  twee  Horens  op het  hoofd , 

Que  [inferió  penfarlo  toao  el  mundo.  Als  datm'er  geen'  en  draeght,  daer 't  ye- der  een  gelooft. 

899. 
Mas  vale  tuerto  que  ciego. 

900. 
tMas  vale  vaca  en  paz,, 

Vjte  polos  con  agraz. 

901. 
■Mas  vale  vieja  con  dineros  i 
£¿ue  moca  con  cabellos. 

(Jifas  vale  un  dia  del  difcreto , 
¿?ue  toda  la  vida  del  necio. 

903. Mucho  fabe  el  Rato , 
Pero  mas  el  Gato. 

904.. 
CMucho  fabe  la  rapofa^ 

Pero  mM  el  que  la  toma. 

907. (Ji  fue  hos  befan  manos 

¿lúe  querían  ver  cortadas. 

Trooft  u  met  uw  kind , 
Beter  ílimm  als  blind. 

Een  ftuck  Rund-vleefch  met  vrede  in huys , 

Gaet  voor  Capoenen  met  Verjuys. 

Warenf'  in  mijn  keur  geftelt , 
'k  Weet  wel  wie  my  lieffte  waer ; 
Of  een  oud  Wijf  met  fchoon  Geld , 

Of  een  jonge  met  fchoon  Haer. 

Een  wijs  Mans  eenen  dagh  is  waerdiger 
verheven , 

Als  heel  een'  Geck  fijn  Leven. 

Veel  weet  de  Ratt, 

Veel  meer  de  Katt. 

De  Vofch  is  loos ,  en  is  't  heel  feer ; 

Maer  die  hem  vanght  is  't  noch  veel 
meer. 

Vele  kuilen  ililcke  Handen , 

Die  fy  liever  fagen  branden. 

Het 



S    P    A    E   N    S    C 

906. Mucho  vale  y  foco  cue (l  a-, 
A  mal  hablar  buena,  rifiuejla. 

907. 
Muger  placer  a 

Dize  de  todos,  y  todos  d'ella. 

908. Muger 
 ve?rt  añera , 

Uvas  de  calle. 

(J\íi  comadre  ,  :el  o  f  ció  de  la  rana , 
:    Beve  y  parla. 

910. Miel  en  la  boca , 

7 guarda  la  bolfa. 

9ii. Mientras
  
anda  el  yugo, 

Ande  el  hufo. 

912. Mientra
s  

el  difcreto 
 
pienfa , 

Haze  el  necio  la  haciend
a. 

' 

Mi  hazienda  me  llevaras , 

Mi  fama  me  dexaras. 

91+. Mi  hijo  ver  na  barbado
 , 

Mas  no  parido, 
 ni  f  refiado. 

915. Mira  adelante-, 
 
no  caerás  atrás. 

916. estiráis
  

lo  que  bevo, 

T  no  la  fed  que  tengo. 

917. Mejor  es  luego  el  huevo , 
J¿ue  mañana 

 
la  gallina. 

HE      W   Y  S   H   E    I    T.  (Jpp 

Het  is  íbo  dienftigh  en  foo  licht , 

Op  quaUck  fpreken  goed  bericht. 

Een  fnapfter  fnapt  van  allegacr , 
En  yeder  een  fnapt  weér  van  hacr. 

Een'Tchoon'  Waerdirin  'kl-  Stadt  ol Land, 

Zijn  Druyven  aen  den  Wegh  eeplantt. 

5y  íeeft  als  of  f '  eèriKiiekvoffeh  waer  ¡p 
Sydrinckt  en  kaeckelt,  mijn'  Gevaer. 

Daerm'  u  berecht  met  honigh-woor- 
den, 

Paft  op  uw  beurs  en  op  haer'  koorden. 

Daer  men  't  Jock  in  't  Veld  fiet  gaen , 
Moet  de  Spin-rock  t'huys  niet  ftaen. : 

Dewijl  't  de  Wijfe  overflaen-, 
Soo  heeft  de  Geck  het  werek  gedaen. '  '    ■  . 

Ghy  mooght  my  in  mijn  Goed  benou- wen , 

'Mijn  Eer  moet  ghy  my  laten  houwen. 

MijnSoonens  Kinn  magh  wel  behae- ren , 

Maer  Kinderen  fal  hy  niet  baeren. 

Die  voor  hem  fiet, 
Valt  achter  niet. 

Mijn  drincken  weet  elck  een  die'tfiet, 
Maer  mijnen  dorft  en  iïet  men  niet. 

AÍs  ick  mijn' finn  magh  doen , 
'k  Hebb  liever  nu  het  Ey ,  als  morgen 
.  vrpegh  het  Koen. 

Tttt  2  In 



yl8. 
Melón  y  quefo, 
Tornde  a  pefi. 

9l9-. 
CMenea  la  cola  el  can, 

No  por  ti,  fmo  por  el  pan. 

920. 
Menor  vale  a  las  vc^es 

El  vino  que  las  be^es. 

911. CMentis,  Marta-, 

Como  fobrejcrito 
 
de  carta. 

912. 
Necio  es  quien  pienfa  que  otro  no  pien 

fa. 
9*V 

Necios  y  porfiados 
Ha^en  ricos  los  letrados. 

924. Ar¿  (t  mttger  que  llorar, 
Ni  al  perro  que  mear. 

92T- 
Nieblas  en  alto, 

Aguas  en  baxo. 

91Í. 
Ni  firmes  cartas  que  no  leas , 

Ni  bevas  agua  que  no  veas. 

Ni  n~oca  fea , 
Ni  obra  de  oro  que  tofcafea. 

92$. 
Ni* ín  bermofa  que  mat£, 

Ni  tan  fea  que  ejpante. 

9-3- N:  .vjy'ia  grande ,  fi  no  ui'iejje  pe- ,  (íefíos. 
-1 

?\T  .":  n  ni  año  vir  piedra, 
Mas  g'¡  vj  de.  quien  acierta. 

XI.      B   O   E    C   K. 

In  koop  van  Kaes  en  van  Meloen , 

Is  alles  by  't  gewicht  te  doen . 

Den  Hond  bequifpelfteert  únoot, 
Om  uwent  will ,  maer  om  uw  Brood. 

't  En  is  fomwijlen  niet  vergift: , 
De  Wij  nis  arger  als  de  Gift. 

Ghy  lieght  all,  Maertje  lief, 

Als  't  opichrift  van  een'  Brief. 

Sijn  heríTenen  zijn  feer  gekrenckt, 
Die  denckt  dat  niemand  anders  denckt. 

Van  den  Steegenen  den  Sott, 

Vult  den  Advocaet  fijn'  pott. 

Vrouw  of  Hond  en  kan  noyt  miiïèn , 
Waer  af  fchreyen  of  af  pillen. 

De  Mift  om  hoogh , 

Noyt  onder  droogh. 

Teeckent  niet,  of  leeft  eerft  wat, 
Drinckt  niet,  of  beiiet  het  natt. 

Noyt  Vrij  fterleelick ,  vuyl,  of  oud, 
Noyt  ontfatfoenlick  werck  van  Goud. 

Wenicht  om  geen  Wijf  foo  fchoon¿ 
noch  foo  afgnjflèlick, 

Dat  yemandorn  haeriterv',  ofyemand 

vanhacrichrkk'. 

Dacr  en  waer  gce:^  gfpoten  Heer ,. . 

Warender  g.jon' kleine  mtxr. 

Hagel  j  a  r en .  goede,  jaren, , 
Maer  wee  ctienie  wedervaren. Daer 
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7or 931 No  ay  mayor  tormento  que  del  vino. 

93*- No  ay  mejor  Cirujano  que  el  bien 
acuchillado. 

.Mi- No  ay  mejor 
 
ejpejo,

 

¿)ttc  el  amigo  •viejo. 

No  ay  peor  burla  que  la  verdadera. 

93?- No  ay  peor  [ordo  que  el  que  no  quie- 
re oyr. 

n6- Ny  ay  tal  hechizo , 
Como  el  buen  férvido. 

917- No  cabíamos  al  fuego , 
T  vino  mifuegro. 

938. No  digas  mal  del  ano , 

Haft  a  que  fea  pagado. 

919- No  es  de  vero, 

Lacrimas  en  la  muzer,  ni  coxearen 

el  perro. 

9fo. No  es  regla  cierta , 

'  Pe/car  con  valkfta. 

941. No  es  tan  travo  el  León  como  lo  pin-  De  Leeuw  is  niet  foo  feil  van  hert, 
tan. 

No  fio  nada 
Haft  a  mañana. 

Daer  kan  geen'  fcherper  Pijnbanckzijn, Als  is  dePijnbanck  van  de  Wijn. 

Deberte  Chirurgijn 
Moet  wel  doorfneden  zijn. 

Geen  Spiegel  die  ons  beter  dient, 
Als  het  vermaen  van  een  oud  Vriend. 

Het  jocken  dat  het  iwaerft  is, 

Is'tjocken  dathetwaerftis. 

Geen  fnooder  Doov'  geboren , 
Dan  dienietenwillhooren. 

Wei-dienen  s  ibeteToovery 
GaetalleToovery  verby. 

Den  Haerd  viel  nauw  voor  't  huys-ge- 
iinn, 

Noch  wouwd'er  mijn  Wijfs  Vader  in. 

Spreeckt  geen  quaed  van 't  Jaer, 
Als  in  't  Jaer  daer  naer. 

Het  hincken  van  den   Hond  ,  en 't 
fchreyen  van  de  Vrouwen , 

Is  niet  veel  te  betrouwen. 

't  Is  een  regel  die  kan  miflen , 

Met  een'  Kluy t-boogh  willen  viiTen . 

9-:-3 

No  hizo  Dios  a  qxicn  dcfawparajfe. 

Als  hy  wel  uyrgefchildert  werdt. 

'k  Meen  voor  morgen 
Niet  te  borgen. 

God  heeft  hem  niet  gemaeckt 

Daer  by  niet  over  wáéckt. 

Tttc  3  't  En 
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.944- 
No  le  quiere 

 
mal 

¿>¿i':en  hurta  al  viejo  loque  ha  de  ce- nar. 

94  ?• A7!?  la  hagas ,  y  ?to  la  temas. 

No  na/cío 
guien  no  erro. 

947- 
No  puede  Jer  mas  negro  el  cuervo 

que  fus  alas. 

94.8. 

No  f  e  toman 
 
trucha

s 

A  brabas
  
enxuta

s. 
o 

No  fon  todos  hombres  los  que  mean 
k  la  pared. 

No  foy  rio ,  para  no  bolver  atrás. 

95:1. 

No  te  de  Dios  mas  mal, 

Jt>ue  muchos 
 
hijos  y  poco  pan. 

't  En  is  den  oude  Mann  íljn  vyand  niet, Die  hem  íljn  Avond-koíl  fteelt  of  ver- biedt. 

Vreeít  voor  geen  quaed , 

Soo  ghy  't  quaed  laet. 

Noyt  heefter  menfchgeleeft, 
Die  niet  gefeilt  en  heeft. 

En  laet  u  met  geen'  Bulleback  vervee- 

ren, 

DeKraey  en  is  nietfwarter  als  haer'  vee- ren. 

Daer  's  aen  Truyten  niet  te  raecken , 
Sonder  Broecken  natt  te  maecken. 

't  Is  juyil  niet  voor  een  Mann  te  giffen 
Al  watter  aen  den  wand  kan  piiTen. 

No  te  diré  que  te  vayas ; 
Olías-  harete  obras  con  que  lo  hagas. 

9T5- 
No  tomes  ejpanto , 
Sino  del  pecado. 

9Ï4- 
No  venza  a  la  veza , 

Lo  que  dejjea  la  rueda. 

j  'k  En  ben  niet  als  de  Stroomen , 
Om  noyt  te  rugg  te  komen. 

God  geev'  uw  ongeluck  zy  noyt  foo 

groot, Als  heel  veelKind'ren,  en  heel  weinigh Brood. 

Wilt  ghy  nietwegh,  ick  feghniet  dat 

ghy  't  doet : Maer  falter  foo  nae  maecken ,  dat  ghy moet. 

Noyt  en  zy  daer  fchrick  gevonden 
In  uw  Hert,  als  voor  de  Sonden. 

't  Land  en  hoeft  het  niet  te  hopen , 
Daer  de  wielen  beft  ín  loopen. 

Droogl.te. 

En 
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9K- 
Nunca  ejperes , 

Que  haga  tu  amigo 
 lo  que  tu  pidiere

s. 

956- Nunca
  los  aufent

es  fe  hallar
on  jups.

 

ofrecer  mucho  a  quien  poco  pide »  efpe- 
cie  es  de  negar. 

Olla  fin  Jal, 

Haz,  cuenta  que  no  tienes  manjar. 

9T9- Otra  cofa  quiere  la  meja  que  tovaja
s 

blancas. 

960. Farefa 

Llave  de  pobreza.
 

Pajfa  la  fie ft a, 
T  el  loco  rejla. 

961. Pafso  pudifle ,  vino  querrás , 

Entonces  no  quifijle,  agora  no  podras, 

963. 
Venfando  adonde  vas , 
Te  olvidas  de  donde  vienes. 

ferro  ladrador  fin  fuer  cas 

Gnay  de  fu  pellejo. 

Tefe  ador  de  cana 
Mas  come  que  gana. 

966. 
Piedra  y  pa'. era 
No  fe  torna  a  tornar  defyucs  de  echa- 

da. 

En  wacht  noyt  van  een  ander  mann 
Het  geen  door  u  gefchieden  kan. 

Wat  datter  blijck'  of  niet  enblijck', 
Die  wegh  is  en  heeft  noyt  gelijck. 

Biedt  men  meer  als  ick  bedingh , 

't  Is  een  flagh  van  weigeringh. 

Is't  Sout  in  den  Pott  vergeten , 

Maecktilaetj  daerenisniett'eten.   • 

Daer  hooren  and're  iaecken 
TerTafel,  alswittLaecken. 

Hoort,  Slapers  die  aen '  t  Bedde  kleeft als  Peck, 

De  Luyheit  is  de  Sleutel  van't  Gebreck. 

HetGaft-maelisgedaen, 
DeWaerd,  de  Geck,  blijft  ftaen. 

Ghy  mooght  wel,  isverby ,  ghy  woudt 
wel,  is  gekomen, 

Doe  was  de  Will  van  huys  ,  nu  is  de 
Macht  benomen. 

Wy  dencken  foo  feer  waer  wy  gaen , 

Dat  wy  vergeten  waer  van  daen. 

EenHond  die  baft  en  heeft  geen'  kracht. 
Heeft  wel  te  vreefen  voor  fijn'  vacht. 

EenHengelaervan  fijn  bewind, 
Kan  veel  meer  eten  dan  hy  wint. 

Steen  nvt  de  Eland 
En  komt  niet  weer, 

Woord  uy  t  den  Tand 
ck  nimmermeer. 

Recht 



7°4- 
5>¿7- Pleito  bueno ,  pleito  malo , 

El  eferivano  de  tu,  mano. 

96%. Pleito  y  orinal 

En  caja  de  quien  quifieres  mal. 

969. Poco  a  poco  vanlexos, 
T  corriendo  a  mal  lugar. 

970. 
Ton  tu  haver  en  cofifejo-, 

Uno  dirá  qt<€  es  blanco  ,  otro  que  es 
vermejo.

 

97  r. 
Por  el  alabado  dexe  el  conocido , 

T  vime  arrepentido. 

971. 
Por  mucho   madruge

r  
no   amanece 

mas  prejlo. 

911- Por  ningún  tempero 

No  dexes  el  camin  Real  por  el  fen- 
dero. 

974. 
Por  nuevas  no  peneys, 

Hazerfe  han  viejas ,  y  las  [abréis. 

97Ï- Por  viejo  que  je  a  el  vareo, 

Tajja  una  vez,  el  vado. 

91 6. 
Prenda

  
que  come 

Ningun
o  

la  torne. 

977- 
Puerta  abierta 

Al  fan t o  tienta. 

Pues  todo  lo  jabeys  vos ,  y  yo  nada , 

De •zt 'ame  lo  que  joñava  efia  mañana. 

XI.       B    O   E    C    K. 

Recht  of  onrecht,  hoe  het  zy, 

Hebt  den  Schrijver  op  uw'  zy. 

Wenfcht  hem  Process  en  Piss-gelas , 
Die  ghy  wenfcht  dat  bedorven  was. 

Dielanghfaemgaet,  gaetverr, 
Die  loopt,  raeckt  licht  omverr. 

Stelt  ghy  u  Goed  te  recht  daer  een  hoop 
Rechters  fitt, 

Den  eenen  dunckt  het  rood  ,  den 
and're  keurt  het  witt. 

'tGeprefen  koos  ickvoor  't  bekende, 

En  vond  my  voll  berouws  in  't  ende. 

Ofm'allvroeghuytten  bedde  kom', 
't  En  daeghter  niet  te  vroeger  om. 

Hoe  datter  Wind  en  Weer  uy  t  iïet , 

Verlaett  den  Wegh  voor  't  By-pad  niet. 

Weeft  niet  te  graeghna  nie we  maren, 
Sy  fullen  metter  haeft  verjaren , 

En  ghy  fult  weten  hocfe  waren. 

All  is  het  Schuytje  fwackop  't  Veer , 
Het  doet  noch  wel  een  tochtje  meer. 

Een  Pand  dat  eten  kan , 
Aenvaerde  Vrouw  noch  Mann. 

Een  Deur  die  ongeiloten  ftaet , 
Bekoort  een  heiligh  Mann  totquaed. 

Dewijl  ick  niet  en  weet,  en  u  niets  is 
verborgen , 

Ick  bid  u,  feghtmyeens,  watdroomd' ick  heden  morgen  ? 

Wat 
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979- gual  mas,  qua!  menos, 

Toda  la  lava  es  pelos. 

980. guando 
 
ay  ubas  y  higos, 

Aderecd 
 
tus  vejlidos. 

98  c guando 
 
cuentan 

 
las  ejlr  ellas , 

El  campo  queda  por  ellas. 

981. guando 
 
Dios  quiere , 

Con  todos  vientos  llueve. 

9«i- 
guando  Dios  quiere , 

En  Jereno  llueve. 

9S4. guando  duermo  >  canfo , 

gue  me  hará  quando
  ando  ? 

98*- guando  el  Cofario  promete  mijfas  y 
cera, 

Con  mal  anda  la  galera. 

985. guando  el  coxo  de  amor  muere, 

gue  hará  quien  andar  puede? 

987. 
guando  el  Diablo  reza  > 

Engañar  te  quiere. 

988. guando  el  mortero  llama , 

Ho  Dios  que  buena  mañana! 

9*9-         , 
guando  el  lobo  va  a  hurtar, 
Lexos  de  cafa  va  a  cacar . 

990. guand
o  

el  necio 
 es  acorda

do. 

El  merca
do  

es  yapaj
fado.

 

Wat  meer  hier  en  wat  meeí  daer , 
Alie  Woll  en  is  maer  Haer. 

AlíTer  Druy  ven  zijn  en  Vijgen , 

Moet  gh'  uw'  Winter-kleeren  krijgen. 

Als  een  de  Sterren  telt , 

Behouden  fy  het  veld. 

Belieft  het  God  den  Heer  % 

Het  regent  wel  met  allen  Wind  en 
Weer. 

Belieft  het  God  den  Heer, 

Het  regent  in  fchoon  Weer. 

All  ilapende  maeck  ick  my  moe> 
Wat  meent  ghy  dat  ick  gaende  doe  i 

Belooft  de  Roover  Wafch  en  MiiTen  op 't  Autaer, 

Voor  feker ,  de  Galey  is  in  een  groot  ge- 
vaer. 

'indiende  kreupele  van  Minnvergaet, 
Í  Wat  fal  hy  die  niet  kreupel  gaet  ? 

SoodeDuyvelbidt,  maecktftaet 
Dat  hy  u  bedriegen  gaet. 

Daer  de  Vijfel  is  aen  't  gaen , 
Komt  een  lecker  Noen-maelaen. 

Als  de  Wolf  rooft  op  fijn  beft, 

;  Jaeght  hy  verre  van  iijn  neft. 

Eer  de  Geck  verdragen  zy , 

Is  de  Mercktall  langh  verby. 

Vvvv 
Een 
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XI.      B    O    E    C    K. 

9pr. 
Sfuando  el  viejo  no  puede  bever  , 

La  huefa  le  pueden  hazer. 

Junando  el  villano  ejla  en  el  mulo , 
Ni  conoce  a  Dios,  ni  al  mundo. 

99  i- guando  en  cafa  engorda  la  moca, 
T  al  cuerpo  el  baco, 
T  al  Rey  la  bolfa , 
Con  mal  anda  la  cofa. 

99"f guando  la  malaventura  fe  duerme 
Nadie  la  dejpierte. 

guando  llueve ,  llueve , 
Sluando  nieva,  nieva, 
Slua?ido  haze  viento , 
Entonces  haze  mal  tiempo. 

99¿- 
Sluando  mayor  ventura , 
Es  menos  figura. 

991-  . 
guando  meares  de  color  de  florín, 
Echa  el  medico  para  ruyn. 

99%- 
Sluando 

 
menguar

e  
la  Luna , 

No  fiembres  coja  alguna. 

909-  ■ ¿guando  no  quiere  Dios, 
El  Santo  no  puede. 

lOOO. 

£>uando  os  pedimos, 
Dueña  os  decirnos  ; 
guando  os  tenemos, 

Como  queremos. 
loor. 

£>uando  te  dolieren  las  tripas, 
Ha^lo  Jaber  al  culo, 

i  Een  Dood-kift  voor  den  ouden  Mann , 
|  soo  haefl:  hy  niet  meer  drincken  kan. 

Wanneer  de  Boer  fitcopden  Muyl, 

Soo  kent  hy  God,noch  menfch,den  uyl. 

Als  in  huysde  Dienftmaeghd  fwilt> 

En  in  's  menfehen  lijfde  Milt, 

En  des  Koningh  bors  in  't  Rijck , 
Gaen  de  dingen  miiïelijck. 

Wil  Onheil  in  ilaep  geraecken , 
Laet  het  niemand  wacker  maecken. 

Als  't  regent,  regent  het ,  als  't  fneeuwt , 
foo  fneeuwt  het,  maer 

Als'twaeyen  will,  foo  is 't  het  quaedfte 

Weer  van  't  Jaer. 

Als  w'  ons  duncken  meefl:  behouwen , 

Is'tgeluckminft  te  vertrouwen. 

Die  Goud-guldens  verw  kan  piifen , 
Kan  licht  de  DocTroren  miflen. 

In  't  breken  van  de  Maen , 
Laet  all  hetzaeyenftaen. 

Als  't  God  niet  en  gebiedt , 
Vcrmagh  deHeiligh  niet. 

Doew'  u  geerne  namen , 
Hietenw'  u  Madame,  en 

Nugh'ons  hebt  gerieft, 
All  foo 't  ons  gelieft. 

Is  de  buyck  met  pijn  befeten , 
Laet  den  aers  de  tijdingh  weten. Als 
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lOOZ. 

guando  todos  te  dixerenquees  Afho, 
rebuzna. 

1003. 

Ojiando  tof  ar  es  con  el  loco. 

Finge  te  necio. 
1004.. 

guando  viene  la  mecha  > 

No  approvecha: 
IOOf. 

guando  vieres  tu  cafa  quemar , 

Llégate  a  efe  alentar. 
ico6. 

guando  un  lobo  come  a  otro-, 

No  ay  que  comer  en  el  foto. 
1C07. 

guanto  fabes  no  dir/is, 
guanto  vees  no  jufgaras , 

'   Si  quieres  'vivir  en  paz. 

ioc8. 

guarto  falfo 
De  noche  paffa. 

icop. 

guiebra  la  foga  por  lo  mas  delgado. 

IOIO. 

guita  la  caufa, 
güito  el  pecado. 

ion. 

guixadas  fin  barbas , 
No  merecen  fer  honradas. 

IOIZ. 

£¡ife  cofa  tan  buena  el  hurtar  , 

Si  fue  ¡Je  por  los  cintos  el  colgar? 

1013. 

guem  bem  f  erve  e  nao  pede  > 

guanto  firve,  tanto  per  de.  Portug. 

Ais  elck  u  voor  een  Efel  groett, 
Soo  fchreeuwcgelijck  een  Efel  doer. 

Vindt  gh'  een  mallen  Geck  van  aerd, 
Houdtuof  ghy  'tfelver  wacrt. 

De  Lont  verfchijnt  altijd 

Met  fchad'en  geen  profijt. 

Soo  ghy  fiet  uw  Huys  ftaen  branden , 

Gaet'er  by,  en  warmt  uw  Handen. 

Wil  d'eene  Wolf  den  and'ren  vreten , 
Soo  valt'er  niet  in  't  Bofch  om  t'eten. 

All  wat  ghy  weet  en  iegget  niet , 
En  oordeelt  níet  all  wat  ghy  fietj 

Dat  fal  u  geven 
In  vré  te  leven. 

Als  f'indonckerwerdt  getelt, 
Gaet  de  Haegh-muntvoor  goed  geld. 

Die  Prophefieisgoedteipreken, 
Het  Touw  fal  op  fijn  dunfte  breken. 

Doetd'oorfaeck  uyt  den  weghj 
Soo  raeckt  de  Sonde  wegh. 

Kaecken  ibnder  Baerd 

Zijn  geen'  eere  waerd. 

Wat  waer  het  ftelen  een  vermaecklick 
dingh, 

Als  m'  aen  den  Riem ,  niet  aen  de  Keel 
en  hingh? 

Die  wel  dient,  en  eifcht  niet  veel  j 

All  fijn  dienft  is  achterdeel. 
Vvvv  2 Wat 
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1Q14. 

Sue  montón  de  trigo , 

Si  no  ejluviejfe  comido ! 
101?. 

S^ttern  tem  bon  niño 
Tem  bon  amigo.  Portug. 

IOIÍJ. 

$>ue  quiera  que  digan  las  gentes, 

A  ti  m'ifmo para  mientes. 1017. 

£>uten  abrojos  fiembr a-, 
Boinas  coge. 

1018. 

Sitúen  a  dos  Señores  ha  dejervir , 
Al  uno  ha  de  mentir. 

1019. 

Suien  al  cielo  efcupe, 
En  la  care  le  cae. 

1020. 

Suien  amaga  y  no  pega , 
Una  tiene  y  dos  ejj>era. 

1021. 

Síttien  amaga, y  no  da, 
Miedo  ha. 

1022. 

S?uien  a  Médicos  no  cata, 
O  efcapa ,  o  Dios  le  mata  : 
Styien  a  ellos  Je  ha.  entregado , 
Un  ver  dugo,  y  bien  pagado. 

XI.    B  o  e  c 
K, 

1023. 

Suien  amonejla , 

Ayuda  y  no  denuejla. 

1024.. 

Sitien  a  menudo  a  las  armas  va , 

0  de  xa  la  piel,  o  la  de  x  ara. 

Wat  een  hoop  korens,  wat  een  fchatt, 
Als  m'  hem  niet  op  gegeten  hadd ! 

Hebt  gh'  een  goed  Kind , 
Gh'  hebt  een  goed  Vrind. 

Wat  men  feit,  of  níet  en  feit. 

Paft  ghy  maer  op  uw  beleid. 

•  Op  Doornen  zaeyen , 
I  Volght  Diftels  maeyen. 

Dient  ghy  tweeHeeren  in 't  gemeen, 
Voor  leker  ghy  bedrieghter  een. 

Spouwt  naer  den  Hemel  als  een  geck , 
Het  valt  u  ielver  op  den  beek. 

Die  maer  dreight  en  grijpt  niet  ree, 

Heeft'ereen,  en  wacht'er  twee. 

Die  maer  wenckt  en  niet  en  flaet, 

Weet  dat  hy  in  vreefe  ftaer. 

Die  den  Do&oor  will  voor  fíjn  Bedde 
derven , 

Of  hy  ontkomt,  of  God  felfs  doet  hem 
ft er ven : 

Die  den  Do&oor  te  hulp  haelt  in  fijn leed, 

Raeckt  in  Beuls  hand ,  en  't  is  maer  wel 

befteedt.  ' 
Door  een  trouw  vriendelick  vermaen , 

Brenghtm'  yemand  hulp,  geen'  oneer 
aen. 

Die  te  dickwils  will  Soldaten , 

Laet'er  't  Veil ,  of  fal'ter  laten. 

Licht 
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705? 
Quien  a  mi  efcarnece, 
Sus  hechos  no  vee. 

Qaien  a  tui  hij?  quita  el  moco, 

A  mi  be  ja  en  el  tojlro. 
iCl". 

Quien  a  fila  <  Je  acenfeja , 

A  filis  je  remefa. 
1028. 

filien  a  fu  en^  migo  f  opa , 

A  fus  manos  muere. 
10x9. 

Quien  aja  perro  quiere  matar, 
Ravia  le  ha  de  levantar. 

1030. 

Quien  az echa  por  agujero, 

Vee  j'.i  dudo. 
10}  I. 

Quien  Ir -je  tras  la  cozina, 
De  una  higa  a  la  Medicina. 

\oy.. 
Quien  bien  ama, 
Tarde  elviaa. 

1033, 

Quien  bien  hila  , 
Larfa  trae  la  camifa. 

ro}4. 

Quieres  buen  mercado , 

Hazle  con  el  necio  necejfitado. 

I03T- 

1  Quien  bien  oye,  bien  rejjonde. 

107,6. 

Qukn  bien  quiere,  de  lexos  vee. 

Quien  bien  tiene  y  mal  dejjea-r 
Yaya  y  viva  en  la  galera. 

Licht  dien  ghy  my  befpotten  fict , 

En  íietop  fijn' gebreken  nier. 

Die  her  fnott  veeght  van  mijn'  Soon , 
Geeft  m'  een  ibentjen  aen  mijn'  koon. 

Die  lijn'  raed  alleen igh  fluytt, 
Treckt  lijn  Haer  alleenigh uyt. 

Die  fijn'  Vyand  weinigh  acht, 
Werdt'er  licht  van  omgebracht. 

Die  fijn'  Hond  foeckt  dood  te  fmijteij , 
Moet  hem  eerft  voor  doll  uyt  krijten. 

Die  door  een  Naelden-oogh  veripiedt , 

't  Gebeurt  dat  hy  fij  n  hertfeer  liet. 

Die  op  de  Sopp  drincktover  malen , 

En  hoeft  geen'  Do&or  in  te  halen» 

Die  mint  met  rechte  Minn , 

Stelt  langhfaem  uyt  den  finn. 

Die  het  Spinnewiel  wel  jagen , 
Konnen  ruymeHembden  dragen. 

Indien  ghy  goe  koop  foeckt  te  koo- 

pen, Soeckt  kaele  Gecken  te  beloopen-. 

Hy  antwoordt  in  goe'  woorden , 
Die  eerft  ter  degen  hoorden. 

Die  fijn  Lief  wel  heeft  befint, 
Siet  van  verr  die  hy  bemint. 

Die  't  goed  befitt  en  't  quaed  wil  vin- 
den, 

Gae  fich  op  een'  Ga  ley  verbinden. 
V  v  v  v  3  I3£e 
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lo??- 
guien  bien  tiene  y  mal  efcoge, 
por  mal  que  le  venga  no  fe  enoje. 

1039. 

guien  burla  al  burlador  > 

Cien  años  gana  de  f  er Aon. 
1040. 

guien  calla ,  fi  alcancara 

Lo  que  querría,  hablara. 
10-j.I. 

guien  canta, 

Sus  males  e JJ> anta. 
1042. 

guien  cafa  por  amores , 
Malos  dios  y  buenas  noches. 

guien  come  boñiza ,  comería  noval- 
dre. 

1044. 

guien  come  de  emprejlado , 
Come  de  fu  Jaco. 

1045-. guien  come  la  vaca  del  Rey , 

A  cien  anos  paga  los  huejfos. 

1046. 

guien  come  peces  menudos , 
Come  mierda  de  muchos  culos. 

1047. 

guien  come  y  de  xa, 
Dos  vetes  pone  la  mefa. 

1048. 

guien  comió  la  carne, 
gue  roya  el  huejfo. 

1C49- 

guien  compra  cavallo , 
Compra  cuy  dado. 

!  Die  't  goed  belTtc  en  'tquaed  will  kiefer 
En  klaegh'  niet,  moet  hy  't  goed  verlit 

fen. 

Die  met  den  Spotter  fpott,  voorwaer 

¡Verdient een' aflaet van  veel'  jaer'. 

!  Hy  fweegh  niet,  die  nu  niet  en  fpreeckt 
Verkreegh  hy  maerdat  hem  gebreeck 

Met  fingen  kan  men  plagen 
V7erfchricken  en  verjagen. 

Die  van  liefde  trouwt,  moet  wachten 

Quade  Dagen  en  goe  Nachten. 

Dieineen'Koe-ftront  heeft  gebeten, 
Souw  licht'lick  van  een  Taertjen  eten.  , 

Die  van  geleent  Geld  werdt  gevoedt , 

Eet  uyt  fijn'  eigen  iack  fijn  Goed. 

Die'sKoninghsKoe  gegeten  heeft , 
Sie  vry  wel  toe  ibo  langh  hy  leeft } 
Men  fal  hem  onderhalen , 

En  over  hondert  Jaer  de  Beenen  doeri 
betalen. 

Steeckt  veel  klein'    Viskens  in   der mond, 

Soo  eet  ghy  veeier  aerfen  flront. 

Die  wat  eet  en  wat  laet  ftaen , 
1  Kan  twee  mael  ter  tafel  "aen. 
• 

Die 't  Vleefch  heeft  wedi  gedracen, 
cc?  e? 

j  Magh  oock  de  Beenen  knagen. 

Die  een  Peerd  derft  koopen , 

Koopt  fich  forgh  met  hoopen. 
Die 
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1050. 

guien  compra  lo  que  no  puede . 

Vende  lo  que  le  duele.  >j 
105: 1. 

Quien  compra  y  vende  y 

Loaueqafta  no  fíente. 

guien  con  el  viejo  burlo , 

V rimero  rio ,  y  de/pues  lloro. 

lo??. 

guien  con  muchachos  fe  echa-, 

Cagado  fe  levanta. 1054. 

guien  con  perros  fe  echa-, 

Con  pulgas  fe  levanta. 
ioyj. 

guien  cria , 

Gana  de  noche  y  de  dia. 

ioyó. 

guien  da  ,  bien  vende , 

Si  no  es  necio  quien  prende. 

1057. 

guien  da  lo  fuyo  antes  de  morir, 

Aparejefe  a  bienfafrir. 

1058. 

guien  da  parte  de  Jus  cohechos, 

De  fas  tuertos  haze  derechos. 

105-9. 

guien  debaxo  deja  hoja  fe  pofa, 
Dos  ve&es  fe  moja. 

10(30. 

guien  de  invierno  anda  a  paxaros 

y  de  verano  a  nidos, 

No  emprejlera  trigo  a  fas  vezinos. 

Die  all  koopt  dat  fijn  gerief  isy 
Moet  verkoopen  dat  hem  lief  is. 

Die  daer  koopt  en  weer  verkoopt , 
Voelt  niet  hoe  fijn  Goed  verloopt. 

Die  fich  in  fpotterny  van  oude  lie'n  ver- maeckt, 

Eerft  lacht  hy ,  maer  het  volght  dat  hy 

aen 't  fchreyen  raeckt. 

Met  kinderen  te  Bedd  te  gaen, 
Is  om  befcheten  op  te  ftaen. 

Met  Honden  in  fijn  Bedd  gegaen , 
Is  met  de  Vloyen  opgeftaen. 

Die  jongh  gedierte  queeckt  en  voedt, 
Vermeerdert  nacht  en  dagh  fijn  Goed. 

Hy  heeft  feer  wel  verkocht  die  wel  ge- 

geven heeft, 
Soo't  maer  geen  Geck  is  dien  hy  geeft. 

Die  voor  fijn  fterven 
Sijn  Goed  will derven, 
Maeck' fich  gereed 
Tot  alle  leed. 

Die  wat  Hand-giftjens  kan  doen  fmaec- ken, 

Weet  van  fijn  onrecht  recht  te  maecken 

Die  will  fchuylen  onder  't  Blad , Maeckt  fich  felven  tweemael  natt. 

Die  's  Winters  Vogels  jaeght,en  Somers 
foecktnaer  Neften, 

Heeft  voor  fijn'  bueren  noyt  veel  Ko» 
renwerck  ten  beften. 

Werd, 
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1061. 

¿guien  delante  me  diz,e ,  Señor ,  y  de- 
tras,  Necio, 

O  me  ha  verguenca ,  o  miedo. 

1062. 

¿¿luien  de  locura  enfermo, 
Tarde  f  ano. 

ICO"}. 
Spuien  de  los  fuyos  fe  allexa, 
Dios  le  dexa. 

1064.. 

¿guien  de  mucho  mal  es  ducho , 
Poco  bien  le  aba/la. 

1065. 

¿pifien  de  pre  ft  o  fe  determina, 
Be  ejpacio  fe  arrepiente. 

Werd  ick  van  voren, Heer, van  acht'ren 
Geck,  genaemt, 

Hy  vreeft  my  die  het  doet,  of  is  voo¡ 

mybefchaemt'. Sieck  van  fbttigheit  te  wefen , 
Valt  feer  langhfaem  om  genefen. 

Die  geene  vrienden  by  en  ftaet , 
Moet  weten  dat  hem  God  verheft. 

|  Die  veel  leeds  is  gewoon  te  fmaecken , 
|  Een  weinigh  goeds  kan  hem  vermaec- I     ken. 

Hy  die  het  Goed  deelt  on  der  veel' 
Heeft  altemet  het  quaedfte  deel. 

Een  vriend  van  alle  man  ngelijck, 
Of  is  heel  arm,  of  isbeeJrijck. 

Weeft  noyt  haeiïïgh ,   Mann    noch Vrouw, 

Kort  beraed  maeckt  langh  berouw 
1066. 

¿guien  dejparte, 
A  ve  zes  cobra  la  peor  parte. 

1067. 

¿guien  de  todos  es  amigo , 
O  es  muy  pobre ,  o  muy  rico. 

[o;>3. 

¿guien  deve  a  Piedro,y  paga  a  Andrés ,  Die  Pieter  fchuldigh  is,   en  reeft  An- 
¿gue  pague  otra  vez,.  dries  iij  n  G  el  d , 

I  'tls  reden  dat  hy  't  noch  eens  relt. 1069. 

¿guien  de  una  vez,  no  caga , 
Dos  fe  arremanga. 

1070.  - 
¿guien  dexa  camino  real  por  Uvereda,\  Die  voor  den  grooten  Weoh  den  by 

I      weghkieuSisdomm,      &  *" Hy  meent  het  vordert  Wegh,  en  wan- dele  veel  Weehs  om. 

Die  ten  eerften  niet  kan  kacken , 
Sitt  wel  tweemael  op  fíjn'  hacken. 

Pienfa  atajar,  y  rodea. 

1 071. 
¿guien  dineros  ha  de  cobrar , 
Muchas  b Helt ¿14  ha  de  dar. 

Die  veel  Gelds  op  een  wil]  hoopen , 
■  Moet  veel  gins  en  weder  loopen. 

Wceft 
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1071. 

guien  dineros  y  pan  tiene , 

Conjuegra  con  quien  quiere. 
1073. 

guien  dizc  lofuyo, 
Mal  callara  lo  ageno. 

io74. 

guien  di'^e  mal  de  la  yegua  5 

ifj'e  la  merca. ícry. 

guien  echa  agua  eh  la  garrafa 

golpe, 
LPlías  derrama  que  ella  coge. 

1076. 

guien  el  Afro  alaba, 

Tal  hijo  le  na  fe  a. 
1077. 

guien  el  az,eyte  mefura , 
Las  manos  fe  unta. 

1078. 

guien  en  la  pared  pone  mote , 
Viento  tiene  en  el  cogote. 

1079- 

guien  en  Piedra  Je  poja, 
Piedra  Je  torna. 

1080. 

guien  en  un  año  quiere  fer  rico, 
Al  medio  le  ahorcan. 

1081. 

guien  es  amigo  del  vino , 

Enemigo  es  deji  mijmo. 
1082. 

guien  es  cornudo  y  lo  confíente, 

gw  fea  cornudo  para  fiempre. 

guien  efla  en  ventura , 
Hajla  la  hormiga  le  ayuda. 

Weeft  van  Geld  en  Brood  gerieft, 

En  ghy  trouwe  waer 'tu  belieft. 

Die  nier  kan  íwijgen  dat  hem  racekt, 

Denckr  hoc  hy  't  met  een  ander  maeckt. 

Die  flechtft  van  de  Merrie  praett, 

Is  hy  diefe  koopen  gact. 

de  Die  't  Water  in  de  Flefch  met  eenen 

ilagh  will  ftouwen , 

Verftort'es  ongelijk  meer  dan  d'er  blijft 
behouwen. 

Die  den  Ezel  prijfen  kunnen, 

Moet  men  fulcken  Soontjen  gunnen. 

Died'Oliemetdemaetuytmeett, 

Befmeert  fijn  handen  eer  hy  't  weet. 

Die  light  en  fchrijft  op  alle  Wanden , 

Heeft  Wind  in 't  Hoofd,  en  in  lijn' Han- 
den. 

Die  lijn  le'en  ruft  op  een'  Steen , 

Werdt  een  Steen  door  all'  lijn'  le'en. 
i 

Die  in  een  Jaer  veel  rijekdoms  meent t'erlangen , 

Werdt  menighmael  op 't  halve  Jaer  ge- 
hangen. 

Die  een  vriend  is  van  den  Wijn , 

Moet  lij n  eigen  vyand  zijn. 

j  Die  Hoornen  dracght,  en  is  tevreden , 

1  Draegt  eewigh  Hoornen ,  en  met  reden. 

Dien  het  Geluck  wat  mcdegaet, 
Dcminftc  Mier  komt  hem  te  baet. 

Xxxx  Die 
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ggieji  eflropieca , 
Si  no  cae ,  el  camine  adelanta. 

¿hi!  en  feo  ama-, 
Hermojö  le  parece. 

io%6. 

¿hiien  guarda,  halla t 
T  quien  cria ,  wat  a. 

1087. 

Simen  ha  criados, 

Ha  enemigos  efe  ufados. 
1088. 

guien  ha  de  befar  al  perro  en  el 
Béfelo  luego. 

10S9. 

guien  ha  de  fer  férvido , 
Ha  de  fer  juf r ido. 

109". guien  ha  el  ?nal  que  fuele- 

De/fe  muere. 

1C<)I. 

guien  ha  gracia  1 

iVö  efih  en  tierra  ejlrana. 
IC<)1. 

guien  ha  mal  diente, 
Ha  mal  pariente. 

1 

guien  hazc.  h  que  quiere, 

lío  haz-e  lo  que  áei'c. 
1094. 

guien  ha%e  los  mandados , 
gue  coma  los  bocados. 

icyf. 

guie»  haze  'por  commun , 
Haze  por  n 

•en  juró, 
Jgo  me  eng  , 

XI.       B    O    E    C    K. 

Die  een  ftruyck'linghdoet, 
Valt  hy  niet,  hy  fpoedt. 

Die  vertoeft  is  op  een  weien  , 

'tLeelickdunckt  hem  íchoon  te  wefefL- 

Díe  wat  fpaert ,  die  heelt  wat , 
Die  wat  meft ,  die  keelt  wat. 

Hebt  ghy  Dien ae rs  in  uw  Hof , 

Gh'hebt  Vyanden  met  verlof. 

culo  Moet  gh'  aen  den  Honds  gat  met  een' 
kuss, 

Soo  doet  het  liever  nu  als  flus. 

Wilt  ghy  hebben  datm'  u  dien', 
Weeft  met  lijdfaemheit  vcrlien. 

Komt  u  een  kranckheit  aen,  enzijtgh'ci aen  gewent, 

Soobrenghtf'  u  aen  uw  end. 

Die  wat  bevalHck  is  van  weien , 

Hoeft  nergens  vreemdelingh  te  wefen.l 

Een  pijnelickcTand, 

Quaed  Maeghlchap  by  der  hand.' 

Die  doende  naer  lijn'  luiten  hoort, 
En  doet  niet  altoos  wat  hy  hoort. 

Die  de  faecken  uy  t  moet  rechten , 

Heeft  goed  recht  tot  goe' gerechten. 

Die  voor 't  Gemeen  flaeft  met  verd 
Slaeft  eigentlick  voor  niemand  nier. 

De  Mann  en  heeft  my  niet  bedrogen , 

Die  my  gei\voorn  heeft  en  gelogen . 

Die 
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1097. 

Quien  -la  miel  menen , 

Siempre  fe  le  pega  de/la. 
1098. 

'guien  la  Pera  defdena, 
Comer  quiere  de  11  a. 

1099. 

Quien  las  cofas  mucho  apura.  > 
¿Vé  vive  vida  íimna. 

1100. 

Quien  /as  ollas  de  fu  vézanos  quie- 
re catar  , 

Lasfuyas  no  ha  de  atapar. 

1101. 

guien  lexos  le  va  a  cafar, 

0  va  engañado ,  o  va  a  engañar. 

1101. 

guien  lleva  las  obladas , 

gue  tañe  las  campanas. 
1105. 

guien  madruga, 
Halla  la  paxara  en  el  nido , 
T quien  duerme,  halla  lo  vazio. 

1104.. 

guien  mala  cama  haz¿, 

En  ella  fe  yaze. 

guien  mal  ca?ita , 

Bien  le  fuena. 
IICÍ. 

guien  mal  enhorna ,  faca  los  panes 
tuertos. 

lie-. 
guien  malas  hadas  no  baila  • 
Be  las  buenas  fe  enfada. 

Die  met  den  Honigh  om  wil'l  gaen , 
Hem  hanght'es  veel  of  weinigh  aen. 

Die  de  Peere  mceft  veracht, 

Is  hy  dieder  meeft  na  tracht. 

Die'tall  ten  nauwilen  overleit, 
En  leeft  noy  tin  geruitighcit. 

Dieuyt  fijn  buermans  Pott  fich  felvcn 
foeckt  te  kroppen , 

En  moet  de  Potten  van  fijn  eigen  haerd 
niet  floppen. 

Die  verr  van  huys  om  trouwen  is  geto- 

gen, Of  hy  bedrieght,  of  hy  werdt  felf  be- 
drogen. 

Die  den  Offer  heeft  t'ontfangen , 
Magh  de  kloek  doen  bingebangen. 

Die  wat  vroeghjens  doet  fijn  beft, 
Vindt  den  Vogel  in  fijn  Neft } 
Die  wat  langh  will  blijven  flapen , 

Sal  op  't  leege  Neft  ftaen  gapen. 

Die  fijn  Bedde  qualick  maeckt, 

Light'er  moeylick  in  en  waeckt. 

't  Luydt  hem  heel  wel  in  fijn'  ooren, 
Dien  wy  qualick  fingen  hooren. 

Die  met  fijn  Deegh  fpeelt  onderft  bo- ven , 

Treckt  fchceve  Brooden  uyt  den  Oven. 

Komt  een'  geen  qualick  vaeren  toe, 
|Hy  werdt  de  Weelde  felver  moe. 

X  x  x  x  2  De 



7i6 uoS. 
guien  mal  f  atleet, 

Mal  parece. ii  09. 

guien  mal  tiene  en  el  trafero  > 

No  puede  ejlar  quedo. 

11 10. 

guien  mal  toma ,  peor  da. 

mi. 
guien  mas  mete  en  la  barca, 

días  faca. 
1 1 12. 

guien  mea  y  no  pee , 
Va  a  la  Corte  y  no  vee  al  Rey. 

1 1 13. 

guien  mucho  duerme , 

Lo  fuyo  y  lo  ageno  pierde. 
1 1 14.. 

guien  mucho  habla. 
En  alzo  acierta. 

1117. 

guien  mucho  vino  cena , 

Foco  pane  almuerza. 
1116. 

guien  nace  en  el  muladar , 

Allí  fe  querría  morar. 
1117. 

guien  neciamente  peca-, 
Neciamente  va  al  infierno. 

1 1 18.. 

guien  niega,  y  dcfpues  haz , 
gtácre  pá^ 

1 1 19. 

guien  no  adoba  gotera } 
Aduba  caja  entera. 

IliO. 

guien  no  alza  un  alfiler-, 

Mq  tiene  en  nada  fu  rnuger. 

XI.      B    O   E    C    K. 

De  Menlche  íkt 

Na  fijn  verdriet. 

Die  wat  feers  heeft  aen  fijn  Bill, 
Sittnietftill, 

Als  hy  will. 

Die  by  qualick  nemen  leeft, 
Weet  dat  hy  noch  arger  geeft. 

Die  meeftlaedtin  deSchuyt, 
Haeltoock  het  meeftdaeruyt. 

Die  piflende  niet  eenen  wind  en  fchiet, 
Gaet  op  het  Hof,  en  fiet  de  Koningh 

niet. 

Die  al  te  langh  in  't  Bedde  broedt , 
Verheft  fijn  en  een  anders  Goed. 

Die  veel  fpeelt  met  Tongh  en  Kaeckem 
Komt  wel  eens  het  punt  te  raecken. 

Die  in  fijn  Bedd  gaet  met  veel  Wijn , 

Kan  's  morgens  niet  Brood-luftigh  zijn. 

Die  op  den  Miss-hoop  is  geboren , 
Sal  noy t  na  beter  wooningh  hooren. 

Die  als  een  Geck  op  't  quaed  will  ílaen  J 
Sal  als  een  Geck  ter  Hellen  gaen. 

Dieeerft  weigert  en  dan  doet, 

Soeckt  na  vred' in  fijn  gemoed. 

Die  geen'  Goten  will  verftellen, 
Moet  het  aen  't  heel  Huys  ontgellen., 

Sijn  Wijf  en  is  hem  niet  veel  waerd. 

Die  niet  een'  Spell  raept  van  der  aerd. 

Die 
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11*1. 

Spuien  no  cafliga  culito  ¡ 
No  caftiga  culazo. 

mi. 

£>uien  no  cree  a  buena  Madre , 
Crea  a  mala  Madrafira. 

tía: 

gut  en  no  efe ar mienta  de  una  vez, 

No  efearmienta  de  áie"^. 
1114. 

guien  no  f  a  beva,  no  fort  a  penacho, 

1 115-. 
guien  no  habla , 

No  le  oye  Dios. 

guien  no  ha  menor, 
No  ha  honor. 

III?. 

guien  no  miente, 

No  viene  de  bu  e -na  gente. 

•  guien  no  me  vifito  en  enfermedad., 

"Be jeme  en  tal  en  la  [anidad. 
1 119. 

guien  no  oye  razón, 
\No  haze  razón. 

1150. 

guien  no  parece, 
Perece. 

guien  no  pone  y  fiempre  faca , 
Suelo  halla. 

1131. 

guien  no  fe  aventuro  , 
De  laceria  no  /alio. 

Die  de  kleine  nier  en  willen , 

Straffen  oock  geen'  groóte  Billen. 

Die  voor  fijn'  Moeder  maecktdendoo- 
ven, 

Moet  een'  quae  Sticf-moer  wel  geloo- 
ven. 

Dien  eene  reis  niet  af  kankeeren  , 

Dethien  enfullen 't  hem  niet  leeren, 

Die  geen'Narrery  en  doet, 
Draeght  geen'  pluymen  op  den  Hoed . 

Doet  gh'uw'  woord  niet, 
God  en  hoort  niet, 

Weet  dat  hy  ibnder  eere  leeft, 
Die  onder  hem  geen  minder  heeft. 

't  Schijnt  datter  wat  aenlieght, 
Als  Jon cker  niet  en  lieght. 

Wiè  m'  in  mijn'  fieckte  niet  en  kennD 
Kuif' mijn aers,  nu 'kgenefen  ben. 

Die  Reden  hoort  en  kan  verachten , 

Daer  is  geen' Reden  af  te  wachten. 

De  Mann  verdwijnt, 
Die  niet  verfch ij  nt. 

Daernoyt  werdt ingebracht,  enaltóos 

uyt  genomen , 
Salm'eenstc  gronde  komen. 

Dienoyten  heeft  gewaeght, 

Heeft  d 'armoe  noyc  verjacght. Xxsx  3 Du 
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ii  3  3. 

guien  no  fe  aventura, , 
Ni  anda  'a  c avallo,  ni  a  muía. 

1 134. 

¿Quien  no  fufo  pedir, 
No  jupa  bivir. 

guien  no  tiene  mas  de  una  camija 
Cada  Sábado  tiene  mal  dia. 

113o. 
guien  no  tiene  miel  en  la  orea , 

Téngalo  en  la  boca. 
1.37. 

guien  no  trae  calcas  en  Enero , 
No  fies  del  tu  dinero. 

1138. 

guien  no  tuviere  que  hazer , 
Arme  navio,  o  tome  muger. 

guien  paga  deuda,  baze  caudal. 

Die  fich  niet  geern  en  wilde  wagen , 
Laet  fich  van  Paerd  noch  Muylen  dra- 

gen. 

114.0. 

guien  peces  quiere , 
Mojarfè  tiene. 

1 14.1. 

guien  pequeña  heredad  tiene, 
A  pajfos  la  mide. 

1 14.1. 

guien  pobrera  fien , 
De  fus  deudos  es  de/den ; 
Tel  rico  ,  fin  ferio , 
De  todos  es  deudo. 

114.3. 

guien  poco  /abe, 
Prefio  lo  reza. 

Die  noy t  kan  eiflchen  en  doen  geven , 
Hadd  nove  verftand  van  wel  te  leven. 

Die  maer  een  Hembd  en  kan  verplegen. 
Valt  alle  Saterdagh  verlegen. 

Hebtghy  geen'  Honigh  opgedaen , 
Soo  laet  hem  uyt  uw'  Lippen  gaen. 

Betrouwt  hem  niet  veel  Gelds  te  leenen»  | 

Die  's  Winters  gaet  met  bloote  beeneiv  i 

Hebtghy  luft  na  tijdverdrijf, 
Reedt  een  Schip ,  of  neemt  een  Wij  f. 

Die  Schulden  af  leght  uyt  fijn'  Kass , 
Werdt  foo  veel  rijeker  als  hy  was. 

Als  ick  mijn  fchulden  af  betael, 
Verbeter  ick  mijn  Kapitael. 

Die  aen  Vifch  will  raecken , 
Heeft  fich  natt  te  maecken. 

Zijt  gh'  op  een  weinigh  Lands  gefeten , 
Ghy  mooght  het  met  u  fchreden  mei- 

ten. 
! 

!  Die  Arm  is  will  all  't  Maeghfchap  wije- ken, 

EnclckisMaeghichapvan  de  Rijdeen. 

Die  niet  veel  Gebeedjens  km , 

Scheit'cr  in  een  omfien  Van. 
Die 
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guien  poco  tiene ,  y  e/Jo  da  , 

•  frejlo  Je  arrepentirá. II4T- 

guien  pone  noguera, 

No  pie >7 Ja  comer  della. 
114.6. 

guien  por  rodeos  habla , 
Con  arte  anda. 

Die  weinigh  heeft,  en 't  weinigh  geeft, 
't  Berouwt  hem  foo  hy  weinigh  lcefr. 

Die  het  Note-boomken  plan  t , 

Wacht  de  vrucht  niet  in  lijn' Tand. 

|  Die  vraeght  wat  hy  niet  vragen  fouw , 
!  Moet  hooren  dat  hy  niet  en  wouw. 
] 
Die  vraeght,  en  doet  niet  miss, 

Soo'tgeen  mail  vraegen  is. 

I  Leent  een  wat  hy  heeft  vergaert, 

'tKofthem  haerenuytfijn'Baerd. 

Die  ghy  om-weeghs-wijs  hoort  fpre- ken , 

jDcnckt  daer  kunftjcns  achterdeken. 

guien  pregunta  lo  que  no  devria, 
Oye  lo  que  no  querría. 

11+8. 

guien  pregunta ,  no  yerra , 

Si  la  pregunta  no  es  necia. 
1 14-9- 

guicn  pre  fia , 
Sus  barbas  mejfa. 

1 150. 

Quien  prejla  ,  no  cobra,  y  fi  cobra, Die  leent  ,  en  krijght  niet  weer,  of 
krijght  hy  weer,  niet  all> 

Of  krijght  hy  't  all,  niet  foo  •,  of  krijght 
hy  't  by  gevall 

Soo  goed  weerom  als  doen  hy  't  gaf. 
Hy  krijghter  een  dood-vyand  af. I 

'  Die  lijn  Oogh  haeft  wil  genefen , 

Moet  lijn'  Hand  gebonden  welen 

Die  nemende  will  leven, 

f  Voeght  altemet  te  geven. 

j  Die  geerne  voordeel  dee , 

Lev'  in  de  laeght',  of  op  een'  Haven van  de  Zee. 

Die  uyt  fietnaer  een' fchoone  Vrouw  j 
Die  gaefe  liever  foecken 
In  Satcrdacghfe  doecken , 

AlsSondaghsop  een'  Ondertrouw. 

Die 

no  todo , 

rfi  todo ,  no  tal , 

Tji  tal,  e;:e;nigo  mortal. 

r  1  f  1 . 

Quien  quiere  el  cjojano, 
Ateje  Li  r:;ano. 

mi. 
gitten  quiere  tomar) 
Convienele  dar. 

1153. 

fitten  q  -lijie  re  "rsedrar , 
Viva  en  pie  dejierra,  o  en  puerto  de 

mar. 

T  I  74.. 

Quien  quifiere  muger  hermofa, 
En  S 

Que  no  el  ~Domi  1  boda.  ' 
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JIJ5-. ¿¡luien  quifierejer  mucho  tiempo  viejo, 
Comiéncelo  prefto. 

1156. 

Quien  quiere  plazer  y  pefir , 
Comiencefe  a  rafear. 

11*7. 

Quien  qnifiere  vivir  [ano , 

Coma  poco ,  y  cene  tempra-ao. 

1158. 

Quieres  cofa  que  te  ajfombre , 
El  cor  acón  del  hombre. 

Quieres  de^ir  al  necio  lo  que  es , 

Di  le ,  bejl'ut  de  dos  pies. 1 1 60. 

Quieres  embaracar  al  villano , 

Ponle  candil ,  y  huevo  en  la  mano. 

iitfi. 

Quieres  hazer  del  Ladrón  fiel-, 
Fia  te  del. 

n6z. 

Quieres  que  te  figa  el  can , 
Dale  pan. 

1 163. 

Quien  ruyn  es  en  fu  tierra, 

Ruy -a  es  fuera  de  lia. \\G/f. 

Quien  fe  cree  de  ligero, 

Agua  coge  con  harnero. 

¿guien  je  echa  fin  cena, 
Toda  la  noche  devar.ea. 

1166 '• 
Quien  fe  en/ana  en  la  fiejla, 
Bejlia  refla. 

Die  langh  oud  will  zijn  met  finnen , 
Moet  het  allwatvroegh  beginnen. 

Soeckt  gh'  eerft  vermaeck  en  dan  ge 
quelf,  (wel. 

Schrobt  maer  uw'  Huyd ,  ghy  vindt  het 

Hebt  gh'.uw  gefontheit  lief,  flaet  acht 
op  defen  raed , 

Eet  's  Middaghs  matigh ,  en  des  A  vondi 
niettelaet. 

Soeckt  gh'  een  dingh  dat  u  verwondert, 
's  Menfchen  Hert  is 't  onder  hondert. 

Luilu  een  Geck  te  dcegh  te  groeten, 
Hy  is  een  Beeft,  feght,  met  twee  voeten, 

Luft  u  een'  Boer  te  fien  verlegen  en  ver 
mant, 

Geeft  hem  een'  Keers  in  d'een',  een  Ej in  d'ander  Hand. 

Betrouwt  den  Dief  uw'  faecken, 

Soo  gh' hem  getrouw  wilt  maecken. 

Wilt  ghy  gevolght  zijn  van  den  Hond 
Geeft  hem  een  ftuck  broods  in  den 

mond. 

Die  boos  is  in  fijn  Land , 
Is  boos  aen  alle  kant. 

1 

¡Sy  fcheppen  't  Water  in  de  Scven, iDieaiite  licht  geloovc  scven. 

¡Gaet  een  te  Bedde  fonderetcn, 
Hy  fal  noyt  recht  van  ruilen  weten. 

]  Die  krackeel  maeckt  op  een'  Fceft , 

Was,  en  is,  en  blijft  een'  Beeft. 

Die 
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guien  Je  vi  fie  de  rnyn  patío, 
Dos  vezes  Je  vijle  al  ano. 

116%. 

guien  fiembra  en  el  camino, 
1  Can/a  ¿os  bueyes  ,  y  pierde  el  trigo. 

1 169. 

Sitúen  Jiempre  mira  lo  pofiero , 
Nunca  acomete  gran  hecho. 

1170. 

guien figue  la  cofa, 

'  O  ha  parte  de 'lia ,  o  toda. 
1171. 

guien  Jirve  a  hombre  malo, 
■  Siembra  el  mercado. 

IVJl. 

guien  filo  come  fu  gallo , 
Solo  enjille  fit  c avallo. 

.    "73- 
guien  Ju  carro  unta , 
Sus  bueyes  ayuda. 

117+. 

guien  fu  enemigo  popa, 
A  fus  manos  muere. 

1175. 

guien  Jufrio 
Venció. 

t  ii-ó. 
guien  Ju  rabo  alquila, 

No  Je  fi  ent  a  quaado  quiere. 
1177. 

guien  fu  tiempo  gafa  en  cofas  vanas , 
No  vee  la  muerte  que  ejla  Jobre  Jm 

ej¡>aldas. 

1178. 
guien  tarde  cafa , 
Mal  cafa. 

HE       \V  Ï    $    I!   E    I   T.  721 

¡ 
¡  Die ílch  kleedt inflechíe  waer, 
Kleedt  fich  tweemaelin  een  Jaer. 

Die't  Sand-pad  ploegen  will,en  zaeyen inden  Wegh, 

Vermoeyt  lijn'  Oífen  maer,  en  werpt 
fijn  Koren  wegh. 

Die  altijd  acht  op 't  end  willflaen, 

Sal  noyt  een' groóte  daed  beltaen. 

Die  naer  een'  faeck  tracht  in  'c  geheel , 
Of  krijghtfe  foo,  of  voor  een  deel. 

Die  een  quaed  Mann  ten  dienfte  ilaet , 

Doet  of  hy  't  Saed  wierp  op  de  Straet. 

Die  alleenigh  eett  fijn'  Maden , 
Moet  lijn  lJaerd  alleenigh  zaelen. 

All  die  fijn'  Wagen  fmeert, 
Verlicht  ofOss  of  Peerd. 

Die  fijn' Vyandweinigh acht, 
Werdt'er  noch  van  omgebracht. 

Die  maer  en  lijdt, 
Wint  mettertijd. 

Die  fijnen  aers  te  huer  uyt  geeft, 

En  fitt  niet  als  hy  'r  luit  toe  heeft. 

Die  Tijd  fpilt  fonder  nood, 
En  fonder  nuct  of  witt, 

En  kttnietopde  Dood 

Die  op  lij  n'  fc houders  fitt. 

In  een  oud  veil 

Trouwt  niemant  wel. 

Yyyy 

Die 
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1179. 

Quien  tarde  fe  levanta. 

Todo  lo  dia  trota. 
1 180. 

Quien  te  haztfiefla  que  no  te  fuele 
hazer. 

O  te  quiere  engañar  ,  o  te  ha  mene- 

fier. 
1181. 

Quien  te  moflió  remendar  ? 

Hijos  menudos  j  poco  pan. 

Die  all  te  laet  is  opgeftaen , 
Moet  all  den  dagh  een  drafjen  gaen. 

Die  u  meer  vriendfchaps  doet  als  vo- 

ren j  't  kan  niet  liegen, 
Of  hy  heeft  u  van  doen ,  of  hy  will  u 

bedriegen. 

11 81. 

¿guien  tiempo  tiene  y  tiempo  atiende  ¡ 

Tiempo  viene  que  fe  arrepiente. 
1183. 

Quien  tiene  boca. 

No  diga  k  otro ,  fopla. 

Quien  tiene  hijos  y  ovejas-, 
Nunca  le  faltan  quexas. 

n8j. 

Quien  tiene  lama  en  puno, 

Tiene  lo  ageno^y  tiene  el  fuyo. 
\\%6. 

Quien  tiene  ovejas , 

Tiene  pelkj.is. 
1187. 

Quien  tiene  pie  de  alt  ai- 

Come  pan ,  fin  antajfar. 

IISS. 

Quien  tiet: e  quatrcy  gafta  cinco, 

Ni  ha  menefler  bolja  ni  bolfico. 
11S9. 

Quien  tiene  una  hora  de  ejfacio , 
Ño  mucre  ahorcado. 

Waer  hebt  ghy  't  lappen  van  ouw'  klee- 
ren  af  geleert? 

Van  weinigh   B roods  en  veel'  klein' 
Kind'ren  om  den  heerd. 

Al  die  Tijd  heeft  en  wacht  na  Tijd , 

De  Tijd  fal  komen  dat  't  hem  fpijt'. 

Die  een'  Mond  heeft  is  een  dwaes, 
Seght  hy  tegen  yemand ,  blaes. 

Die  Kinders  voedt  en  Schapen  weidt, 
heeft  klachten , 

Van  wederzijds  te  wachten. 

Die  met  de  Lans  rijdt  in  de  Hand, 

Befitt  lijn  en  een  anders  Land. 

Die  Schapen  heeft  te  tellen  , 
Is  oock  verlien  van  V ellen. 

Die  aen  den  voet  van  een'  Altaer  kan raecken , 

Heeft  altijd  Brood  , 

Deegh  te  maecken. 

en  hoeft  geen 

Die  Vier  heeften  wil  Vijf  verteeren , 
Kan  Bors  en  Borfeken  ontbeeren. 

Die 't  leven  een'  uer  kan  verlangen , 
En  komt  fijn  leven  niet  te  hangen. 

Die 
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1190. 

guien  trae  ejpada , 

Trae  paz.. 
119X. 

¿guien  trae  mala  ventura , 

Aunque  le  peje  la  de  fea. 
nyx. 

¿guien  tras  enfalada  no  beve, 

No  falo  que  pierde. 
1193. 

guien  viejo  engorda , 
Dos  mocedades  goza. 

1 194.. 

guien  vos  hizo  Alcalde  ? 

Mengua  de  hombres  buenos. 

119?. 

guien  una  vez,  hurta, 
Fie  lo  nunca. 

1 196. 

guien  yerra ,  y  fe  emienda , 
A  Dios  je  encomienda. 

1197. 

Ración  de  V alacio , 

guien  la  pierde  no  le  han  grado. 

1198. 
Recebido  el  daño , 

Atapar  el  horado. 
11951. 

Refriadas 
Vuelen  mas  las  llagas. 

IlOO. 

Relox  de  medio  dia, 
Nunca  da  menos  de  do%e. 

IZOI. 

Reniego  de  amigo 

Die  den  Degen  draeghf  op  zy , 
Draeghter  oock  de  Vrede  by. 

Komt  yemandmet  quae  tijdingh  by, 

All  is'c  hem  leed,  fy  maeckr  hem  bly. 

Die  niet  een'dronckdoetop't  Salaet, 

En  weet  niet  wat  hy  goeds  verl'aett. 

Die  oud  is ,  en  werdt  weder  vett , 

Heeft  tweeder handejeughd  te  bet. 

Wat  heeft  u  't  Schout-ampt  acn  doen bieden  ? 

Niet  als  gebreck  van  beter'  lieden. 

Steelt  yemand  eenen  keer , 
Betrouwt  hem  nemmer  meer. 

Die  fondight  en  van  Sonden  fcheidt, 
Gebiedt  fichin  Godsgoedigheit. 

Hebt  ghy  te  Hoof  uw  loon  vergeten, 
Daer's  niemand  die  't  u  danck  fal  we- ten. 

't  Gat  floppen  als  't  Goed  quijt  is  , 

lsforgenals'tgeen  tijd  is. 

't  Verkoude  Zeer 
Doetmeefte  zeer. 

Daer  zijn  veel'  Tongen,  die  als  Mid- 
daghs  kloeken  gaen  -, 

Sykonnen  niet  een' halv' min  als  twaelf Uren  flaen. 

Que  cubre  con  las  alas  ,  y  muerde !  Die  met  de  Vleugels  deck', 
con  el  pico.  |  En  bij  te  met  den  Beck. 

Ick  hebb  geen' Vriend  gebreck , 

Yyyy  2  'kSoeck 
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1101. 

Reniego  de  bacín  de  oro , 
En  que  cjcupenfangre. 

1203. 

Reniego  de  caja-, 
Do  a  capato  nuevo  dizen  ,    buena 

pro  haga- 
1104.. 

Reniego  de  cavajlo , 
¿lúe  fe  enfrena  por  el  rabo. 

y 

HC?. 

Reniego  de  exentas 
Con  Deudos  y  Deudas. 

1106. 

Reniego  de  grillos , 

Aunque  fe an  de  oro. 1207. 

Reniego  de  la  tierra 

¿guefiempre  luchas  con  ella. 1108. 

Reniego  en  fermon , 
J^ue  acaba  en  daca. 1109. 

Rey  por  natura , 
T  Paoa  por  ventura. 

uro. 
Rico  fin  par  1 
Rueda  el  majadero ,  y  no  ha  en  que 

parar. HIT. 

Riñen  Lis  comadres , 

Def cubren  fe  lts  verdades. 
un. 

Rof.ro  ledo ,  y  perdón , 
Gran  ventanea  es  del  baldón. 

1113. 

Ruego  de  grande, 
Tuerca  es  que  te  haze. 

iii-f. 

S.tle  facre,  tomaras  la  garca. 

XI.       B    O    E    C    K. 

'k  Socck  het  niet  all  is  't  van  Goud , 
'tBcckendaer  men  Bloed  in  ipouwt. 

;  In  'tHuys  en  hebb  ick  niet  te  doen , 
Daerelckfeght,  veelgelucks,  Vriend, 

niet  uw'  niewen  Schoen. 

'k  Soeck  op  die  Pacrden  niet  te  komen , 
Die  'ck  achter  aen  den  íteert  fíe  too- 

rnen. 

i'k  En  reken  van  mijn  leven 
|  Met  Nichten  noch  met  Neven. 

Tot  gou  de  Boeyen 
Kan  ick  verfbeyen. 

Wegh  met  dat  Land ,  dat  boofe  Goed, 

Daer mede Land-Heer worft'len  moet. 

't  Preken  is  een  vuyl getier, 
Als  heteindightin,  Geef  hier. 

De  Koninghwerdt'er  toe  geboren, 
De  Paus  maer  by  gevall  gekoren. 

De  Rijckdomm  isfeer  groot, 
De  Stamper  loopt  rondom,  en  vindt 

niet  wat  hy  ñoot'. 

Als  Klappeyen  t'iamen  kijven, 
Komt  all  uyt  wat  fy  bedrijven. 

De  grootfte  wraeck  van  boosheit  is , 

Bly  aenficht  en  vergifreniss. 

Als  fich  een  Heer  op  't  bidden  ftclt , 
Soo  doet  hy  u  niet  als  geweld. 

Op,  Valckjen,  en  fteiger, 
Soo  krijghtghy  den  Reiger. 

Stort 
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III)-. 
Sal  vertida 

Nunca  bien  cogida. 

1216. 

Sangrarle  y  purgarle , 
T,ft  muriere ,  enterrarle. 

1217. 

Sanan  cuchilladas , 

A  las  no  malas  palabras. 
1218. 

Seco  1  y  no  de  hambre, 
Huye  del  como  de  landre. 1219 

Seda  y  rafe 
No  dan  ejlado. i  no. 
Señal  mortal, 

No  querer  Janar. 
1  azi. 

Señora ,  dadme  refeuefla , 
£>¡:e  papel  y  tinta  dinero  cue  fe  a. 

iziz. 

¡i  ío  queres  ter  boa  fama , 
Vaotetome  el  fel  r.e  cama.  Portug. 

1215. 

\>er  cafla 

''ara  boa  nao  bafea.    Portug. 
1224.. 

>"¿  alguno  provar  quereys , 
~)alde  oficio ,  ver  ai  quien  es. 

111  y. 

íí  ají  corres  como  beves  ¡ 
'amónos  a  liebres. 

IZ2Ö. 

ii  bien  me  quieres-,  b 
Va  me  hables  en  dinero 

me  quieres,  bien  te  quiero, 

Srort  eens  het  Sout ,  men  magh  wat fehrapen , 

Maert'íamen  is  het  niet  te  rapen. 

Diclangh  lapfalverten  Do&oort, 

Dit  is  'cali  dat  ghy  van  hem  hoort  -, 
Eerít  Kamer-gangen  en  dan  Laeten , 
En,íterft  hy  dan,  begraeven  laeten. 

Een'Sné  in't  Vellgeneeftenfluyt. 
Een'  Sné  van  Woorden  will  niet  uy t. 

Droogh,  maer  van  honger,  is  noch  beft. 

Die  't  anders  is ,  fchouwt  als  de  Peft. 

Men  kan  geen  Heerfchap  zijn , 
Door  Zijde  of  door  Satijn. 

Daer  kan  geen  veeger  teecken  weien  > 
Als  dat  men  niet  en  will  genefen. 

Schrijft,  Joiïertjen,  ickhebbbegoft> 
Papier  en  Inckt  heeft  Geld  gekoft. 

Soo  gh'  op  een  goed  geruchte  lett , 
De  bonnen  vind' úniet  in 't  Bed. 

Een'  Vrouw  voorgoed  geprefen , Moet  meer  als  eerhek  wefen. 

Soo  ghy  doortaften  wilt  hoe  dat  een 
man  van  finnis, 

Beftelt  hem  maer  een  Ampt ,  ghy  fult 
fien  watterin  is. 

Kondtghyfooloopen  fooghypoyt, 

Kom,  metter  haeft  een'Haesgedoyt. 

Hebt  ghy  my  lief  ick  hebb't  u  mede, 
Maer  laet  my  met  mijn  Geld  met  vrede. 

-   Y.yyy  3  Soo 



16 XI.       B    O    E    C    K. 

I*ï 

Si  de  alguno  te  quieres  vengar , 
H.ís  de  callar. 

iziS. 

Si  el  c avallo  tuviejfe  baco ,  y  la  pa 
lorna  hiel, 

Toda  la  gente  Je  avernia  bien. 

Si  el  coracon  fue 'Je  de  azero, 
No  lo  vencería  el  dinero. 

I1JO. 

Si  el  cuerdo  no  errzjfe , 
El  necio  r eb  ent  ar  ia. 

1131. 

Si  el  Diablo  dio  en  piedra, 

Tal  que  la  aio  la  lleva. 
1x31. 

Si  el  gato  come  miel, 

No  eflamos  aqui  bien. 

Si  el  grande  fue  Je  valiente  , 
T  el  pequeño  paciente  , 
T  el  bermejo  leal , 
Todo  el  mundo  feria  ygual. 

un- 
Si  el  necio  no  fueffe  al  mercado , 
No  fe  vendería  lo  malo. 

113,-. 
Siembra  temprano  y  poda  tardío , 

Cogerás  pan  y  vino. 
1236. 

Siéntate  en  tu  lugar , 

A'j  te  harán  levantar. 

■       1      ia37'  r- Siete  hermanos  en  un  ccnfejo , 

A  las  ve\es  juzgan  tuerto ,  a  las  ve- 
zes  dere  ho. 

n38. 
Si  fuera  adevino. 
No  fuera  mef quino. 

j  Soo  gh'  u  meent  te  wreken  , 
Wacht  u  wel  van  fpreken. 

Had  't  Paerd  een'  Milt,  de  Duyf  eer Gall, 

Soowaer't  volckeenkh  over  all. 

Waer  onsHerte  Stael  van  binnen  , 

j  't  Geld  en  foud't  niet  overwinnen. 

Miñe  een  wijs Mann tot geener  tijd, 
D'onwijle  berfte  wel  van  ipijt. 

Stiet  de  Duy  vel  aen  een'  Steen , 

Dat  hy  ded'  heeft  hy  gelee'n. 

Soo  de  Katten  Honigh  eten, 

Zijn  wy  hier  niet  wél  gefeten. 

Waer  de  Groóte  groot  van  moed, 
En  de  Kleine  koel  van  bloed  , 
En  de  RoiTe  vroom  en  vroed , 

Alle  mann  waer  even  goed.  v»l 

Saghm'  op  deMercktgeen'  forte  lieden! 
Wie  fouw  Geld  voor  quae  Waeren  bk', 

den  ? 

Zaeyt  wat  vroegh ,  en  fnoeyt  wat  laet , | 

't  Komt  in  Brood  en  Wijn  te  baet. 

Soo  gh'  op  uw'  plaets  wilt  fitten  gaen , 
En  fal  u  niemand  op  doen  ftaen. 

Zijn  leven  Broederen  gefeten  in  de; Raed , 

Dan  valt  hier  Vonniss  goed ,  en  dai 
eens  weder  quaed. 

Haddick  eertijds konnen  ra'en, 
pk  Waerdernunietqualickaen. 

O 
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litue  razón , 

iunaue  a  unos  agrade,  a  otros  non. 
i2|0. 

r¿  la  locura  fueffe  dolores , 
ln  cada  cafa  darían  bozes. 

124.1. 

V  la  mocuela  fuere  loca , 

Inden  las  manos ,  y  calle  la  boca- 

124.1. 

'/'  la  vi/la  no  me  agrada , 
io  me  aconfejedes  nada. 

1443. 

'i  no  fue  rade  s , 
'evierades. 

1244. 

i  no  uvieffe  mas  de  Ajos  que  de  Ca- 
nela, 

Cuanto  valen  ellos  valdría  ella. 
w.,'45.. 

Irve  al  noble 

'tmque  fea  pobre  ; 
¿ue  tiempo  verna 
]ue  te  lo  pagara. 

1146. 

irve  a  Señor , 

fabras  lo  que  es  dolor. 
1247. 

irve  bien  al  Señor, 

■ 

1  obligarle  ha  la  razón. 
1248. 

i  quereys  ver  quanto  vale  un  Du- 
cado , 

'ufe  alo  pri fiado. 

114.9. 

/  quieres  enfermar , 
.uvate  la  catee  a,  y  vete  a,  echar. 

|Of  'td'een  behaeghten  d'ander  níet, 
Volght  wat  de  Reden  u  gebiedt. 

Waer  allefottigheit  verdriet  of  pijn , 
Wat  fouder  krijtensindehuyfenzijn! 

Is  't  Meisje  mail ,  foo  houw's  haer' Han- den 

Aen  't  wereken ,  en  haer'  Tongh  in  ban- den. 

Soo  my  't  aenikht  niet  bevall', 
Soo  en  raedt  my  niet  metall'. 

Waert  ghy  niet  door  gegaen , 

Ghy  hadt  een'dronckgedaen. 

Waer  Loock  te  foecken  als  Kaneel , 

Sy  golden  tTamen  even  veel. 

Dient vry een  Edelhert,  all is'er niet  te haelen , 

!  Ghy  fult  u  vroegh  of  laet  de  moeyte  fien 
i      betaelen. 

,  Soeckt  ghy  kenniss  aen  verdriet , 

Dient  een'  Heer,  ten  mift  u  niet. 

Laettghy  u  een  goed  Dienaer  vinden , 
De  reden  lal  uw'  Heer  verbinden. 

Soo  ghy  de  rechte  waerd'  van  een'  Du- caet  wiltfehatten, 

Gaet  foeckter  een'  te  leen  ,  ick  meenr 
ghy  fult  het  vatten. 

Indien  u 't  fieck  zijn  niet  en  Iett, 
Soo  walcht  uw  Hoofd  en  gaet  te  bed. 

Wilt 
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iiyo. 

Si  quieres  hasser  buen  tejí x  amento, 
Hazle  ejlando  bueno. 

11  í  I- 

Si  quieres  que  bayle , 
Ande  el  barril  delante. 

Si  quieres  Je r  bien  Jervido, 
Sirve  ti  tu  mijmo. 

12)5. 

Si  quieres  tener  buen  meco 
Antes  que  le  na%ca  el  boco. 

Si  quieres  vivir  Juno, 
Haz,  te  viejo  temprano. 

Si  fecretos  quieres  faber , 
Bufcalos  en  el  pejar  ,  o  en  el  plazer. 

IZ}6. 

Sobre  peras 
Fino  bevas. 

Il  r  7- 

Soldar  el  azogue. 

Sol  madr ugero , 
No  dura  día  entero. 

Sofío  el  ciego  que  zeia , 
I Joño  lo  que  quería. 

1 2  6o. 

Sopla  ,  herrero , 
Ganaras  dinero. 

m6i. 

So  vayna  de  oro , 
Cuchillo  de  plomo. 

Wiltgh'u  Teftament  wel  maecke  n 
Maeckt  het  met  geföndc  kaecken. 

Wilt  ghy  dat  mijn'  Beenen  gaen, 
Laet  de  Tona  voor  henen  gaen. 

Soeckt  ghy  naer  een' goeden  Dienaer, 
Dient  il  ielven ,  daer  's  geen  lien  naer. 

Men  moet  een  goeden  Jongen  queec- 

ken, 

Eer 't  Haer  begint  door  't  veil  te  brecc 
ken. 

Indien  ghy  van  gefontheit  houdt, 
Soo  maeckt  u  ielven  goeds  tijds  oud. 

Zijt  ghy  begeerigh  naer  een  ander  iijiv fecreten , 

Siet  fin  fijn'  Vrolickheit ,  of  in  iijn' 
Rouw  te  weten. 

Maeckt  op  de  Peeren , 

Geen'  Wijn  t'ontbeeren. 

'k  Wouw  dekunfl  wel  van  hem  leeren  ¡ 
DieQuickfilver  kan  fouderen. 

Des  Morgens  al  te  vroege  Sonn , 
Enduertniet  langhfoo  iy  begon. 

De  Blinde  droomde,  hyfagh  den  Dagh- 
En  droomde  dat  hy  geerne  lagh. 

Smit,  talt den Blaes-balck  aen, 
Soo  lal  de  neeringh  gaen. 

Van  binnen  blaeuw,  van  buyten  rood, 
Een  Schee  van  Goud ,  en  Meich  van 

Lood, 

Geen 
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Suelas  y  vino , 
Andan  camino. 

Sufre  elAjno  la  carga-, 
Mas  no  lajobrecarga. 

1164-. 

Sufre  por  fabcr, 
Y  trabaja  por  tener. 

lió?. 

Tan  grande  en  el  yerro, 
Como  el  que  yerra. 

1-2.66. 

Ten  cuy  dado  de  ganar, 

£>ue  tiempo  queda  para  el  gaftar. 
1Z67. 

Tengo  las  mafias  del  Rey, 
S^ue  do  no  ejla  no  parece. 

izí8. 
Ten  hacienda , 

\Tmira  bien  donde  venga. 
I  ZÍJ). 

\Tente  en  tus  pies, 
T  comerás  mas  que  tres. 

\Tiempo  tras  tiempo, 

1 T  agua  tras  viento. 
1271. 

I  Tienes  ajfaz, , 

No  gozas  de  lo  mucho  por  llegar  a  lo 
mas. 

1171. 

Tienes  gana  de  morir , 

Cena  carnero  ajjado ,  y  échate'  h  dor- mir. 
1173. 

Tinajuela  de  buen  vino, 
Ni  tiene  tapón ,  ni  taponzillo. 

1174. 
Todo  es  nada  en  efte  mundo , 

Si  no  je  endereca  en  el  jegundo. 

Geen  beter  Voer  en  kander  zijn , 
Als  twee  goe  Schoenen  engoeWijn. 

Den  Efel  lijdt  wel  dat  m'  hem  laedt , 
Maer  't  overladen  niaeckt  hem  quaed. 

Lijdt  om  te  weten , 

En  werekt  om  t'eten. 

Groot  is  de  mis-ilagh,  even 
Als  die  hem  heeft  bedreven. 

Maeckt  maer  u  Goed  wat  te  vermeeren^ . 

Gh'  hebt  tijds genoegh  om  te  verieeren. 

Des  Koninghs  doen  is  als  het  mijn , 
Men  vindt  ons  niet  als  daer  wy  zijn, 

Krijght  Goed  te  gaer, 
Maer  lett  van  waer. 

Laetand're  iitten,  enftaet  ghy, 
Soo  eet  ghy  licht  foo  veel  als  dry. 

Weer  komt  naer  ander  Weer , 
En  naer  Wind  Water  weer. 

Ghy  zijtin  overvloed 
Verfien  van  Geld  en  Goed , 

En  derft  aen  't  Veel  nietraecken , 
Om  Veel  tot  Meer  te  maecken. 

Soo  ghy  om  fterven  zijt  beluft, 
Eet  Schapen-vleefch  gebraen ,  en  gaet 

daer  op  te  ruft. 

Befitt  ghy  lecker  Druy  ven-natt , 

Daer'sKraen  nochKraentjen  in  het  Vat. 

All  dcCc  Werelds  doen  is  niet , 

Soo  't  op  de  tweede  niet  en  fiet. 
Zzzz Daer 



73° 
Todo  lo  blanco  no  es  harina* 

iz-6. 
Todo  lo  haré, 

Mas  caf.%  con  dos  puertas  no  la  guar- 
dare. 

11--. 
Todos  querríamos  fer  buenos* 
T  alcanzamos  los  menos. 

iz-8. 

Todos  Jomes  hijos  de  Adam  y  de  Eva-. 

Sino  que  nos  difere-acia  la  fe  da. 

XI.      B    O   E    C    K. 

Daer's  niet  waerachtigeralsditis, 
't  En  is  geen  Meel  all  datter  witt  ís. 

Ick  will  waer  nemen  all  wat  my  be- hoort , 

Behalven  't  Huys  met  meer  als  eene 
Poort. 

Wy  waren  all'  geern  van  de  Vromen , 
En'tzijnde  minite  dier  toe  komen. 

Wy  zijn  all'  kinderen  van  Adam  en  van 
Eve, 

Daer's  niet  als  Zijde  itoff,  die  maeckt 
ons  wat  oneve. 

Laett  ons  niet  wecken  met  malkand'ren, 

Wy  zijn  all'  Gecken  d'een  aen  d'an- 
d'ren. 

De  Krimpingh dichter  dan 't  behoort, 
Is  Voorbood  van  eens  Achter-poort. 

Een  vruchteloos  beilaen  is , 

Doen  dat  alreeds  gedáenis. 

.  Op  den  Hoorn 
!  Volght  den  toorn. 

:  De  Wijsheit  volght  de  Jaren  naer , 
'  Zei'  t  Maeghdekcn  van  tachtighjaer. 

j  Died'eenenSteennacrd'and'rcn  fmijtt, 
Raeckt  d'eenen  naer  den  and'rcn  quijt. 

Todos  fomos  locos 
Los  unos  de  los  otros. 

Torcijones  a  menudo , 

Menfanres [on  del  cu'.:. 11 

Trabajo  /In  preveel  j  , 
Hazer  lo  ojie  ejla  hecho. 

jiSi.'
 

Tras  cor; 

San::  do. 

ii?:- 
Tra 

Dixo  la  níií»  de  ochenta  ., 

Tras  una  piedra  perdida , 

pierde ,  q-.tien  otra  tira. 

Tres  cofas  hazen  el  hombre  medrar,  Dry  dingen  konnen  voorfpoed  geven , 

Sc:e;Jia ,  y  Mar ,  y  cafa  Real.  De  Koníl ,  de  Zee,  en  't  Hoofie  Leven. i--.í. 

Drv  Dochteren  met  cene  Moer, Tres  Hijas  y  una  Madre , 

.     tíre  Diablos  para  un  Padre.         j  Vier  Duyvels  op  de  Vaders  vloer. De 
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11X7. 

:en  h:rje ,  ni  bies  pele», 

a 

ra3ejierc 
-    :te  a/U  echa 

liero  que  ma:  ara , 
h  tiene  U  mentir». 

:V  7»; uno. 

..ia:  es. 
11  . 

'en: .  'o-, 
er  te  bafla, 

1:  ■ 
- 

Inerte  ji: 

'uj*  que  . 
lucho  po. 

ejo  e 

De  Penilè  voü  van  ve: 

Endeuj  luchten,  noch  tot  vech- 
ten. 

mallen  Schutter  is ':  • 
DieeenenPijh  ..    ...    .    ....:. 

ë 

De  Schuttere  die  niet  veel  en  deugen , 

Zijn  date  lick  ree  ::. 

Een  Hecht  Ge' En  vak  niet  rass. 

Den  Oude:  inde  r.v:::icl:en, 

Is':  e:.e:f  edl'omv  n. 

Mijn  Sec::.  indien 'tgehicku 
Een  weynigh  Wetens  waei  genoegd. 

Die  'e  -  "e::  Vrienden  derft, 

Vindt  geen'  g 

Als  m'  een  oud  Wijteen  De.  ert, 

En  blijft  'er  geen  Stoff  ongeroert. 

Eencv.d: 
Een  Wintei  die  voll  Bloemen  .:...:. 

.aedomaen  te:.    , 

lak  .  .Ier,  y  peor  de  apagar.  En  arger  noch  lijn'  brand  te  bre - 

tener::  ie/e  venir.   EenSiec "ben  beieten ; 

■ 

.     -  - 

Als  :    :  :ce:e:i, 

DatickteBeddmoc 

't  Y  .       :  -      '  :e>e, 1  '. . "  ;  d    : 

Wel 
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1199 

Un  aguja  para  la  bolfa , 
T  dos  para  la  boca. 

1300. 

Un  Ajho  entre  muchas  monas-, Coc  a  le  todas. 

1301. 
Una  vez,  engaña  al  prudente, 
Dos  al  innocente. 

1301. Un  cabello 

Haz£  fombra  en  el  fuelo. 
1303. 

Un  dia  de  ayunar , 
T  tres  días  malos  para  el  pan. 

I?o4- 

Un  mes  antes,  y  otro  dejpues  Nave- dad  , 

Es  Tnvierno  de  verdad. 

1305-. Uno  pienfa  el  vayo , 
Y  otro  el  que  lo  enjilla. 

1306. 
Un  Padre  para  cien  Hijos , 

Y  no  cien  Hijos  para  un  Padre. 

1307. 

Vos  cacáis  ■>  y  otro  vos  caca-) 
Mas  valiera  ejlaros  en  cafa. 

1308. Ter  va  mala , 

.  No  le  empece  la  helada. 
1309. 

Yo  podré  poco , 
O  dirán  que  nofiy  loco. 

Wel  hem  die  by  flch  vond, 

Een'  Spellevoor  deBors,  twee  Spellen 
voor  den  Mond. 

Daer  hondert  Apen  om  een'  Efel  rot- 
ten, 

Siet  m'  hem  alleen  van  Aep  voor  Aep 
befpotten. 

Bedrieght  den  Slechten  eens  en  weer, 
En  eens  den  Loofen,  maer  niet  meer. 

Een  Haer  van  Hoofd  of  mond , 

Maeckt  fchaduw  op  den  grond. 

Leeft  m'  eenen  dagh  in  Hongers  nood, 
Dry  quade  dagen  voor  het  Brood. 

Een'  Maend  voor  Kerfmiss,  een'  daer naer, 

Is  recht  de  Winter  van  het  Jaer. 

Die  't  Paerd  faelt,en  hetPaerd,ílj  n  twee, 

D'eendenckt  fijns  weeghs,  end'ander mé. 

Een  Vader  doet  voor  hondert  Sonen , 

Dat  hondert  Sonen  hem  alleenigh  nieti 
en  loonen. 

Ghy  jaeght ,  en  and're  fiet  m'  u  jagen , 
Ghy  hadt  in  Huys  veel  beter'  dagen. 
Het  fchadelicke  Kruyd , 

Gaet  van  den  Vorit  niet  uy  t. 

Of  mijn'  macht  en  fal  niet  ftrecken , 
Of  men  fal  my  niet  begecken. 

Eindt  des  elfden  Boccks ,  ende  des  eerjlen  Deels. 



KOREN-BLOEMEN. 
NEDERLANDSCHE   GEDICHTEN 

Van  den  Heere  van 

ZUYLI'CHEM. 

TWEEDE     DEEL. 

In    XVI.   Eoecken. 

%(jta  leges  quadam  »  fed  limó,  rafa  recenta 

■  Pars  nova  major  er it)  Leclor ,  utrique  fave. 
Mart.  10.2. 

t'AMSTELREDAM, 

By  Johannes   van   Ravesteyn, 

Boeckverkooper ,  en  Ordinaris Drücker  defer Stede,  1672. 
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^al  Sn  eldicht. Tl  rt 

27  Vertalingen. 

Vas  eft  Carmine  reynitti  -,  non  dico  continuo&  longo  (id  enim  perfici  n'tfi 'in otio nonpoteft)fed ho 
dr  gut  o  <&  brevi :  quod  aptè  qumtaslibet  occupat  iones  curasque  difiinguit.  Lufas  vocantur ,  fed  h 
lufus  non  minorem  interdum  gloriam  quam  feria  confequuntur.  Itaque  fummi  Oratores ,  fummi  etiat, 
viri  fie  fe  aut  exercebatit  aut  deleclabant :  imo  deletlabant  exercebantque.  nam  mirum  eft ,  ut  hl 
opujculis  a?iimu4  intendatur  remittaturque.  Plin.  Sec.  ep.  1.  7. 

Poterisj  undecumque  inceperis ,  ubicumque  deferís >  qua  ¿einceps  fequentur ,  &  quafi  incipie» 
tia  legere ,  <¿r  quafi  coharentia  :  meque  in  univerfttate  longijftmum  ,  brevijftmum  in  partibus  judi 
care.  ld.  1.  9. 

Veracht  mijn  Sneldicht  niet;  't  Is  Alchimiftery , 
't  Is  mergh  van  langen  Sin.   'k  Segh  niet  hoe  veel  het  weerd  is , 
En  of  'tuyt  goede  itof  of  qua  gediftilleert  is-, 
Maer  foeckt  ghy  fot  of  wijs  in  't  korte ,  foo  leeft  my. 

Constanter. 



TWAELFDE    BOECK. 

SNELDICHT. 
MENS    CHE    N. 

TWEEDE     DEEL. 



Vas  efl  Carmine  remitti ,  non  dico  continuo  ¿r  longo  (id  enim  perfici  n'ijiin  otio  non potefl)  fed  hoc 
.arguto  &  ¿revi:  quod  aptè  quant  aslibét  occupationes  curasque  diftinguit.  Lufus  vocantur,  fed  ki 
lu fus  non  minorem  interdum  gloriar»  quam  feria  confequuntur.  ltaque  flummiOratores ,  flummi  etiam 
•viri  fie  fe  aut  exercebant  aut  deleñabajit:  imo  dtleclabant  exercebantque.  nam  mirum  efl ,  ut  his 
opufeulis  animas  intendatur  remittaturque.  Plin.  Sec.  ep.  1.  7. 

Voteris  j  undecumque  inceperis ,  ubicumque  deferís ,  qua;  deinceps  flequen  tur  ,  <fe>  quafi incipien- 
tia  legere  ,  &  quafi  cohatrentia  :  vieque  in  univerfltate  longiffimum  ,  brevijflmum  in  partibtts  jiidi- 
care.  Id.. 1. 9. 

Veracht  mijn  Sneldicht  niet;  't  Is  Alchimiftery ; 
't  Is  mergh  van  langen  Sinn.  'kSegh  niet  hoeveel  hetweerd  is, 
En  of  't  uyt  goede  ftoiFof  quae  gediitilleert  is ; 
Maer  foeckt  ghy  fott  of  wijs  in 't  korte,  foo  leeft  my. 



L      E      S      E      R; 

D'Oua'e  Roomfche  iceljprekentheit  heeft  het  opgegeven,  ende  vervolgens  alle 
hare  Bajlaert-dochters.  Geene  Talen  van  mijne  kenniss  en  hebben  onderno- 
men in  een  ivoor d  van  de  hare  uyt  te  drucken  het  gene  de  Griecken  verjlaen  heb- 

ben by  den  naem  Epigram  ma  :  verjlaen ,  fegg  ick  met  reden:  Tvant  uytgedruckt 
en  hebben  fy  het  jelver  niet;  hoelvel  hare  Tael  mijns  bedunckens ,  de  bequaemjle 

d.ier  toe  ivas ;  by  naer  als  d'on/e.  Na  de  Grieckfche  letter  is  't  een  Opfchrift , 
dat  ons  emmers  foo  gemackelick  valt  als  haer :  m.ier  d' eigen fchap  van  de  faecken 
is  o-)  verre  na  daer  niet  in.  By  ons  hoor  ick  Puntdicht,  Nijpdicht,  Steeck- 
dicht,  en  diergel jeke  melden:  oock ,  by  Koemer  Fifjcher  quicken  ;  dat  my  beft 
van  allen  Joude  gevallen,  V  en  ivaer  cene  reden  daerom  het  my  minjl  van  allen 
gevalt.  Sneldicht  is  het  gene  ick  tot  noch  toe  yoor  V  tiaejle  daer  op  hebbe  ivc- 

ten  te  bedencken  -,  meenende  daer  mede  te  beduyden  verfcheiden  algemeene  eigen- 

Jchappen,  daer  in  het  ürjen  van  het  Epigramma  ¿cjlaet ,  ende  die  ick  in  d 'an- 
dere namen  niet  en  vinde.  Het  viel  te  langh  dit  papier  daer  mede  te  vervullen. 

Nielvsgierige  Lefcrs  en  werden  niet  geern  opgehouden,  ende  andere  en  legh  icker 
my  geene  toe.  CMondelingh  ben  ick  gereedt  alle  beje  heidene  vragers  de  re  den  van 

mijn  Sneldicht  te  doen  verjlaen.  Brengen  Jyd' er  voor  ,  die  meergelden;  Jy  Jul- 
len  geen  moeyte  hebben  met  my  te  ovcrrede~n.  Gelijck  eetier  van  fijn  quaed  Wijf 
feide  -}  Ick  gave  geern  het  mijne  om  een  beter.  Noch  dry  ivoorden  in  Rijm : 

'kUOor'talltuyten  in  mijn'ooren, 
Siet  wat  al  papiers  verloren  ! 

En  ick  gunn  u  foo  veel  fpijts : 
Maer  en  feght  niet  wat  all  tij  ds  ! 

Lefer ,  'k  feght  u  van  re  voren , 
't  Waer  my  wat  te  veel  vcrwijts. 

Hebb  ick  wat  papiers  verlieten , 
Tijd  en  hebb  ick  niet  verfèten , 

Dat  's  my  veel  te  dieren  waer  •, 
Noch  'tVoorleden,noch't  Hiernaer, 
Geen  van  bey  en  werdt  befeten , 
En  Nu  is  of  't  niet  en  waer : 

Soud  ick  fulcke  koitlick  heden 
Aen  onnoodlickheit  beneden  ? 

Niemand  fie  my  daer  voor  aen  : 

Tijd  verlegen,  tijd  verftaen , 
Tijd  vertreden ,  tijd  verreden 
Is  alleen  hier  aengegaen. 

Kijft  niet,Lefer,'t  zijn  geen  dingen 
Daerm'  u  tijd  voor  af  will  dringen  : 
Siet  war  ghy  my  fchuldigh  zijt  -, 
'k  Geef  u  brockelingh  van  tijd, 
Brockelingh  van  brockelingen 

eefter  tegen ;  wy  zijn  quijt. 

A  ̂  

VOOR- 



VOORS'PRAÈCK. 
ICk  grouwel  voor  krackeelen 

Als  <voor  ontjielde  Veden; 
En  daer  ick  mïnjl  aen  will 

Is  Lucifers  gejchill. 

Wat  lufl  my  t' onder foecken , 
Of  Keurffen  gaen  voor  Broeck.cn> 

En  deje  keurs  voor  die, 
Daer  ick  den  Haegh  af  fe 

•  Met  foo  "veel  onrufls  wagen , 

Als  holdend'er  een  wagen 

Op  't  minfl  in  elcke  firaet  ? 
Hier  hebt  ghy  volck  van  Staet; 

Van  Straet,  van  Land,  van  Water, 

Van  allerley  gejnater, 

Van  aller  ley  gejlacht , 

Door  my  by  een  gebracht; 

Moer  niet  door  my  te  febicken : 

Dat  laet  ick  hem  bequicken , 

Die  lufl  in  onluft  vindt  : 

Ia  Steenen  houd'  ick  blind 
Om  jukken  jcheel  te  Jcheiden ; 

En  neem  wat  tujjchen  beiden 
Dat  keur  noch  lot  en  heet , 

Elck  even  lief  cf  leed: 

Hoort,  Mannen,  en  hoort,  Vrouwen; 

't  Sal  u  noch  my  berouwen; 
Kont  ghy  maer  A.  B.  C. 

Soo  weet  hier  elckfijn'  fté. 

T  WA  EL  F- 



TWA  ELFDE     BOECK. 

SNELDICHT. 
M  E   N  S  C  H  E  N. 

i:    ADVOCAET. 

E  pleitfucht  is  een  deel  van  't  koftelicke  mal> 
All  winnen  wyxlen  kolï  met  fchrijven  en  met  praten , 

Onthoudt  een' vrome  less  die  icku  geven  lal, 
Soo  gh'  aen  krackeel  geraeckt,  wacht  u  voor  Advocaten. 

2.    APPELWYF, 

Slet  hoe  de  menfehen  ftaegh  van  quaed  op  erger  flaen : 

Mijn' malle  groóte  Moer  heeft  eens  haer'  kans  verkeken 
Dm  cenen  Appel ,  dies'  haer'  Mann  wift  ¿en  te  preken  3 
'ik  preecker  alle  mann  met  heele korven  aen. 

3.     NOCH. 

k  ̂  T  7 il  niemantsafkomft  noch  verheffen  noch  misprijien, 

*  *    t.lck  fchrijv'  fich  Evas  bloed  foo  na  toe  als  hy  magh  : 
\iaer,  Nichtjens,  oordeelt  felfj  Is 't  niet  de  befte  ilagh  , 
Die  lijn'  quai  tieren  met  fijn'  neeringh  kan  bewijfen  ? 

4.    APOTHEKER. 

DE  Do&or zy  foo  kloeck ,  foo  Boeck-wijs,als hy  kan , 
Om  menfehen-lij  ven  aen  den  anderen  te  klampen  : 

lek  moct'er  Steen  en  Kalck  toe  fnijden  en  toe  ilampen  > 
nty  waer  geen  Metfelaer ,  waer  ick  geen  Operman. 

7.    B  A  C  K  E  R. 

A /Í  Yn  handwerek  maeckt my  moe ,  befweett ,  begifr. , 
^'■^Ben  ick  dan  altemets  wat  kunftigh  van  bedrijf, 
En  raecke  lus  en  lbo  aen  v/at  mijn  Beursjen  ftijv', 
Mydunckt  het  reden  is  >  want*  het  gaeptals  mijn  oven.  *;. 

6.    B  A  E  N  V  E  G  E  R. 

DEn  ick  der  kind' ren  vriend ;  voor  Kamerlingh  der  Villen 
*^Engaen  ick  niet  wel  uytj  in't  vegen  dwers  en  langhs: 
Voor  fekcr  't  foete  volck  en  weet  my  niet  veel  dancks 
Als  ick  'c  Quickfilver  van  haer  fpiegel-glas  kom  willen. 

A  1  7.  BAR- 

beftoven. 



6  XII.      B    O    E    C    K. 

7.    BARBIER. 

HAdd  ick  een' mergen  Lands  die 'ckfoo  dicht  hoyen  moght 
Als  Mannen  koft'Ück  mal  haer'  backhuyfen  doet  maeyen , 

Een'  Zeiden  foud'  ick  voor  een  Scheermes  leeren  fwaeyen  •, 
Veld fcheerer wild' ick  zijn,  en  waerhaeftrijck  gewrocht.  ■ 

8.     BE-DDEMAECKER.' 

JAn  was  gaen  liggen  op  een  niew  Bcdd  als  èen  Heer , 

Dat  uyt  lijn  handen  quam ,  foo  't  maeckfel  als  de  Veer : 
Want  yeder ,  leid'  hy ,  volght  fij n'  luiten , 
En  op  gedaen  werck  is  goed  ruften . 

c>.     BEDELAER. 

/"^Oe'  handen  by  der  ftraet,  goe'  tongen  in  de  kercken 
^-^Benemen  my  den  luft  van  fweeten :  En  waerom , 

Wat  lightmy  aen  de  moeyt',  indien  ick  allom  kom 
Daer  goede  Lie'n  voor  my  wel  bidden  of  wel  wereken  ? 

10.    BEELDHOUWER. 

TCk  weet  niet  wat  mij  n  werck  van  't  fchoonfte  fchepfel  fcheelt :  1 
-*Maer,  als  ick  pocchen  lou ,  hetfcheelwaergoedtewijfen, 
All  deed't  het  fpreeckwoord  maer :  want,  die  te  deegh  wil  prijfeni  ij 
Moet  feg^en  dac  een  menfeh  foo  fchóon  is  als  een  Beeld. 

11.    BERYDER. 

COo  is  het  met  mijn  Beeft  ,  en  foo  met  my  geftelt: 

^Sijn'  krachten  konden  my  vervoeren  en  vernielen  ; 
En  ick  d  wingh  't  met  een'  toom ,  een  roeyken,  en  twee  hielen : 
Leert ,  domme  lieden ,  wat  verftand  kan,  by  geweld. 

ii.    BESTEEDSTER. 

W/  Aer  ick  een  Joffertje  van  dry  vier  afen  weet , 
^  *    Beftell  ick  haer  een  Meid  van  twee  dry  afen  lichter : 

Dieflaen  malkanderen  foo  dicht  als  gras,  en  dichter, 

En  ick  krijgh  niet  met  all ;  is't  bey  niet  wel  befteedt? 
1?.    NOC  H. 

Ct-Pieterspenninghskens,  in  groóte  of  kleine  fomm, 

■  ̂ Is  Haegh  munt, goed  genoegh  voor  Heer-oom  binnen  Roomeni 
By  mij  11' is 't  maer  een  tuygh  als  biefen  zijn  by  Boomen: 
Daer  zijn  Gods  penningen  ,  en  daer  mé gaen  ick  om. 

14..    BEUL. 

CCherp  recht  is  fchier  geweld  -,  daer  mogen  fy  voor  forgen, 
^Die  door  haer'  Mond  mijn'  hand  doen  geellelen  of  worgen : 

Maei 



s Sneldicht.  j 
Maerfiet  wie  voordeel  heeft,  deMeefters,  of  de  Knecht } 

:  íacr  fcherp  recht  min  wel  eens,  en  't  mijn  is  altoos  recht. 
i?.    NOC  H. 

SNced' ick  niet  altemets  wat  hoofden  van  wat  lijven , 
Wat'quam'ermenigh  hoofd  te  fncu velen  in 't  kijven  ! 

Wat  du  nekt  u ,  kribbigh  volck  teLandwaert  en  in  Sté , 
Koudt  niet  het  eene  mess  het  ander  wat  in  fchee  ? 

16.    B  I  E  R  S  T  E  K  E  R. 

rlef  hebbers  van  goed  Mout,  die'ckaen  deNeufen  kenn , 
-'Mijn  huys  is  als  de  Back  daer  in  't  Natt  uy  t  de  iprongen 

v'an  levende  fonteyn  gepompt  werdt  of  gedrongen , 
De  Brouwkuyp  is  de  fprongh  ;  raedt  wat  ick  voor  een  ben. 

17.     BLEICKER. 

KOft  de  Sonn  op  grauw  veil,  dats'  opgrauw linnen  kan , 
Wat  kreeghickjoffertjens  (derfick't?  ja'kmoethetfeggen} 

Wat  kreegh  ick  Joffertjens,  en  wat  een  geld  daer  van  , 

Die  heel  geern  op  het  veld  te  blekken  fouden  leggen .' 
18.     B  L  I  C  K  S  L  A  G  E  R. 

Iï_l  Oe  dertel  is  men  vaft  aen't  koftelick  onwijs ! 
*■  -*  Mijn  werek  is  handiger  als  't  Silveren  en  'tTennen, 
En ,  keurt  men  't  by  den  bliek,  't  is  qualick  t'onderkennen : 
Vlaer  't  heeft  een'  ondeughd :  wat  ?  het  is  te  laegh  van  prijs. 

19.    BLINDE. 

I\  /f  En  fprackccn'Blindeman  van'theilighpadnaRoomen, 
*■*  -*•  En  hoe  gemackelick  het  was  voor  vrouw  of  mann : 
fa ,  fcy  den  armen  knecht ,  het  fy  foo  licht  als  't  kan , 
Will  niemand  med'op  reis ,  ick  liederniet  te  komen. 

ao.    NOC  H. 

T?  En  blinde  wel  geneuil  kent  by  den  wegh  diitin£t 

*-JEcn  Joffer  die  wel  riecktuyt,  een  Viss-teef  die  itinft. 
21.    BOD  E. 

"T^Ie  een'  Apoftel  noemt  met  eeh'Euangelift, 
!-*--^Heeft  my  fomtijds  genoemt,  als  ick  wat  hard  kom  loopen: 
Maer  Euangelien  uyt  mijnen  mond  te  hopen 

Als  ickaen  't  hincken  ben ,  is  taftelickgemiil. 
az.    B  O  E  C  K  B  I  N  D  E  R. 

.  geen  futfclacr ,  ick  ben  geen  flechte  klutfaert ; 

:bb  oock  deel  aen't  Boeck  5  foo  hy  die  't  goed  bewaert Geen; 

TCkbengi 
Jkkhebb 
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8  XII.     B  o  e  c  K. 

Geen  minder  goed  en  doet  dan  die  'cgoed  heeft  vergaert : 
De  Schrijver  heeft  gehackt ,  ickbind  lijn  hout  tot  mutfaerd. 

Ja  mutfaerd  menighmael  en  klaren  winter-brand : 
Somtijds  wat ,  meeftendeel  veel  min  waerd  als  den  band  : 

Soo  dat  de  Lefer  beft  fijn'  rekeningh  fou  vinden 
Die  my  den  Schrijver  felf  in  kettingen  dé  binden. 

23.    BOE  R. 

E  En  dicktongh ,  die  fijn  R  niet  wel  wift  uyt  te  fpreken , 
Heeft  my  den  eerften  naem  gegeven  op  fijn  Boers  : 

Want  als  ick  't  al  door  fie ,  foo  deughden  als  gebreken , 
Mijn'  lieve Jonckertjens,  wyzijn  niet  min  als  Broers. 

24.    NOC  H. 
,Es  Keifers  Grootevaer  was  en  blijft  noch  de  mijn , 
En  dé  het  ièlve  werek  dat  ick  doe  om  te  leven : 

Dé  nu  de  Keifer  't  werek  dat  hy  dé ,  met  fijn'  Neven , 
Watfoudermingemchts  in  defe  Wereld  zijn  ! 

xjj    BONTWERCKER. 

X  7Eel'  menfehen  konnen  fich  vergrijpen  met  den  mond  , 
*   Veel'  met  haer'  handen ,  veel'  met  and'ren  flagh  van  leden : 

By  my ,  en  my  alleen  ,  en  valt  geen  overtreden  -y 
Ickmaeckhethoeick't  maeck,  ick  maeckhet  niette  bont. 

*f.    BOUWMEESTER, 

't  jT*  N  is  niet  dat  my  haet  of  nijdigheit  verweck'  •, 
■^Maer  lett  eens ,  huys  voor  huys,  wat  fich  Neuswijfe  blinden 

Mijn'  konft  all  onderilaen  ,  en  ghy  fult  licht'lick  vinden 
Hoe  veel  een  A  rchite£t  fchcelt  van  een  Archigeck. 

27.    BROUWER. 

\  $fcn  heeft  Iangh  onderfocht  by  redenen  die  klincken 
-*-^-^Meer  dan  fy  wichtigh  zijn,  wat  Brooddroncken  beduydt, 
Maer  lett  eens  op  mijn'moudj  komtdaerdenaemnietuyt, 
En  geef  ick  niet  het  volck  foo  goed  als  Brood  te  drincken  ? 

28.    NOC  H. 

't  F   Uydtonvermacckelick ,  en  dieven  hooren  't  noo  5 
-■-JMaer  foete  drinckebroers,  die  in  mijn'  Kpren-werckên 

Haer'  herflénen  wat  meer  verfwacken  dan  verfierclcen, 
Die  fitten  ( met  verlof)  te  water  en  te  broo. 

2j>.  NOCH 
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aj.    NOCH. 

SItneer,  Goud-foeckers ,  en  God  zegens  u  mijn  Bier; 
Daer  is  een'  Alchimy ,  wik  ghyfe  van  my  leeren  , 

Die  metter  haeft  klein  goed  in  groot  goed  kan  verkeeren ; 
Niet  als  wat  Mouts  in  wat  fchoon  waters  over  't  vier. 

30.    B  U  L  T  E  N  A  E  R. 

En  dronclcen  Bultenaerlagh  in  het  ipooren  iliep, 
Daer  mijn  wegh  henen  liep : 

't  En  was  niet  te  verr'  mis ;  al  trad  ick  op  iijn'  rugge 3 
lek  nam  hem  vooreen'  Brugge. 

51.    C  A  P  I  T  E  I  N.   - 
\  T  7  At  handen  moeten  doen ,  waer  voeten  heenen  moeten , 
*  *  Staet  aen  des  Hoofts  bevel :  maer  fu leken  Hoofd  als  ick 

Beveelt  belacchelick,  't  zy  fmeeckend'  of  met  fchrick , 
Soo  't  felf  niet  voorgaet  met  fijn'  handen  en  fijn'  voeten. 

31.    C  H  I  P  I  E  R. 

P\E  Galgh  hanghtt'mijnentuyt;  daer 's  geen  ontkennen  aen  $ 
•■-^Maer  geerne  lchonck  ick  hem  te  loon  dry  of  vier  haften , 
Die  eerft  het  fpreeckwoorduyt  fijn  mond  heeft  laten  gaen, 

Dat,  iöo  de  Waerd  is ,  foo  verleent  hem  God  fijn'  gaften. 
33.    C  H  I  R  U  R  G  I  E  N. 

En  Smith  heet  meefter  Wilm,  een  Snijder  meefter  Cent, 
Een  Beul  heet  meefter  Dirck ,  een  Raedsheer  meefter  Steven ; 

Elck  moet  bey  naem  en  konft  op  't  meefterfchapp  toe  geven  : 
Maer,  of ghy ,  fonder  bey ,  den  Meefter  foght,  ick  ben  't. 

34..    C  O  E  T  S  I  E  R. 

1  Ck  fitt  voor  en  ick  menn  ,  en  't  ichijnt  ick  't  all  bedrijv : 
-*  Maer  die  daer  achter  fitt  is  vracht  en  vooghd  van 't  mennen: 
Hoort  eens,  getrouwde  Mann  ,  leert  het  met  my  bekennen  ■, 

Ghv  litt  voor  en  ghy  ment ;  maer  vracht  en  vooghd  is  't  Wijf. 
3f.      CO  E  T  S  M  AKER. 

E  Mode  maeckt  krackeel ;  dan  't  is  goed  om  verfoenen  : 
't  Schijnt  dat  ick  rijckelic'n  op  hooge  koften  jaegh : 

Maer  ftclt  bluts  tegen  buyl ,  ftraet-ilijpcrs  van  den  Hacgh , 

'tLecrdaticku  verquift  ver ipaert  ghy  aen  uw'fchoenen. 

II.  Deel.  8  36.  COL  O- 

E! 
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3¿.    C  O  L  O  N  E  L. 

TTOpluyden ,  lett'erop;  mijn  naem  is  bitter  Wals  5. 
•*-  -*•  Vermaent  het  yedcr  een  uw'  felfs  en  uw' Soldaten : 
Die  my  mijneedigh,  of  mismoedelick  verlaten  , 

Daerisgeengeckenmed',  het  geldt  haer  bey  denhals. 
37.    C  O  N  F  I  T  U  R  I  E  R. 

Clet  wateen'foetewinft;  Vruchten  Blomm,  die  half  groen 
^  Van  Boom  of  ftruycken  gaen ,  maeck  ick  ten  eerften  rijpkens> 
En  milder  opdeTongh  dan  Sonn  of  Locht  fou  doen : 

Is  't  niet  in  't  Suycker-riedt  dat  ick  fitten  maeck  pijpkens  ? 
38.     COORDEDANSSER. 

\  7Eracht  mijn' konften  niet  j  het  waer  een  loofe  lincker  > 
*  Die  op  het  enge  pad  all  doen  koft  wat  ick  kan : 

Wat  magh  kk  feggen ,  loos  !  het  waer  een  heiligh  mann , 

Die  van  't  pad  niet  en  weeck  ter  rechter  noch  ter  flincker. 

39.    NOC  H. 
TTT At  is  oprechtigheit  een'  deughd  van  hooger  waerde Í 
*  *  Gae  'ck  niet  oprechtelick  recht  op ,  ick  moet  ter  aerde. 

Lett  Rechters ,  't  gaet  uw'  doen ,  en  't  gaet  u  fpreken  aen  j 
De  Schael  wipt ,  of  de  Tongh  moet  recht  in  't  huysken  ftaen, 

40.    NOC  H. 

[Yn  doenfchijntwonderlijck} 
-En  is  doch  niet  met  allen : 

Slimm  op  den  breeden  dijck 
En  niet  ilimm  op  den  fmallen  > 
't  Perijckel  isgelijck : 

Die  ilimm  gaet ,  moet  in  't  ilijck , 
Die  recht  gaet ,  kan  niet  vallen . 

+  i.    NOCH. 
I  Aer  hoefde  geen  gepreeck 
Van  d'een  in  d'ander  weeck 

Op  onfe  jonge  lieden  : 
Waer  daer  geen  ander  Dans 
Als  defen  op  fijn  Frans , 

't  Sou  fich  felf  wel  verbieden. 

42.  DEC- 
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4*.     DECKER. 

EN  fchouwt  het  niet  te  hooren , 

Hocdmakers,  ghy  enick  zijn  bey  van 't  felve  gild  j 
Bey  met  de  kapp  gequelt :  het  weinigh  daer  't  in  fchild 
Isweeck'en  hcrde  iloffby  u  en  my  gekorcn ; Mijn  Pandack  is  mijn  Vilt, 

Mijn  Leidack  mijn'  Kaftoren. 
43.    DIAKEN. 

V\7  Ie  mild  en  wacker  is  hoeft  voor  my  niet  te  beven , 

**  Ja  hoort  en  liet  my  geern:  Maerdenckt  eens  wat  een' pijn 
Voor  menichen  die  met  een  luy  en  vafthoudend'  zijn , 
A \s  ickfe  feffens  heet ,  niet  flapen ,  en  wat  geven  ? 

44-    NOCH. 

/^  Hy  die  daer  in  de  klemm  twee  Memmen  voert  als  Vellen } 
^-*  En  komter  mé  ter  merckt ,  als  warenfe  foo  rond 

Als  bollen  van  y  voor  >  doe  gh'  ongeregen  waert  > 
Bekent  het ,  leken  't  niet  mijn'  fackjens  met  haer'  bellen  ? 

4.7.    DIAMANTSLYPER. 

"C*  En  Diamant  alleen  gefchapen  waer  als  geen : 
■"-'Twee kan  men  mettertijd  verwinnen  tegenseen. 

Veracht  het  fpreeckwoord  niet :  het  fchijnt  >  't  en  kan  niet  liegen  : 
Hy  heeft  een'  Boer  van  doen  die'r  eenen  will  bedriegen. 

4.Í.    ANTWOORD. 

'k\  7"Eracht  het  fpreeckwoord  niet:  maer,  alles  ove  rleght: 
^  Staet  het  de  wijsheit  van  eertijds  niet  te  verwijten  > 

Die  daer  foo  ftoutelick  gelooft  heeft  en  gefeght , 

Dat  twee  qua'e  honden  d'een  den  and'ren  niet  en  bijten  ? 
47.    D  I  E  F  L  E  I  D  E  R. 

TCk  fchaem  my't  ambacht  nietj  ick  magh  mijn'  naem  wel  hooren: 
-*Allwaerdeboofezijn,  zijn  vrome  liên  van  noo. 
Wat  dunckt  u ,  gaet  het  niet  recht  en  voorfichtigh  foo  ? 
Ick haelfedaerfe zijn,  enbrenghfe  daerfe hooren. 

+8.    DOCTOR. 
TCk  heet  een  Doctor,  maer,  een  raed-feer  hiet  ick  beft> 

■*Soo  raed  ick 't,  als  ick  raed.  Koft  ick  een  dingh  bewenfehen , 

Ick  hielp'er  meenigh  op ,  die  'ck  nu  fmoor  in  het  neft , 
Een  fleche  half  K  ruys-kafi  jn  in  't  lichaem  van  demenfehen. 

B  z  4S>.  DRAEYER. 
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49.    D  R  A  E  Y  E  R. 

Jemy een' Meefter  noemt,  ipreeckteerlick, inaermin wel: 
Of  emmers  't  mijn  is  een  der  Hechte  Meeiterfchappen  : 

Het  werckftuck  maecktfich  fclf,  wat  doen  ick  meer  als  fchrappen? 

En,  fchrappicklanghgenoegh,  het  moet  wel  uyc  de  ichell. 
5o.  drooghscheíerer. 

Je  mijnen  winckel  foeckt ,  iïetdatghy  nieten  miil ; 
Menkentde  lieden  nochaen  neufen  noch  aéri  baerden  : 

Ick  fcheer  foo  droogh  ick  magh :  maer ,  of  ghy  't  niet  en  wift , 
Daer  zijn  natt-fcheerders  oock ,  en  heeten  droncken  Waerden. 

yi.    D  R  U  C  K  E  R. 

VAn  't  Keiferlicke  Hof  tot  inde  fchaepersKluys 
Tracht  yeder  Vred'  en  Vreughd  en  Vryheit  te  gewinnen : 

Ick  ben  de  man  alleen  van  averechte  finnen , 

Die  ftaegh  om  perflingh  en  om  druck  wenich  in  mijn  huys. 
y*.    EBBENHOUTWERCKER. 

Je  meent  dat  Schrijn werck  all  foowaerdighaen  de  mart  is 

Als 't  geen  mijn'  fijne  fchaef  den  prachtigen  bereidt, 
Moet  weten  dat  hy  droomt ,  of  fonder  fchaemte  leidt 
DatGladdenongladdeen,  enfachthard,  enwitt  fwartis. 

y$.    F  R  A  N"  S  C  H  E    KRAMER. 

I  Yn'  doofen  leveren  all  wat  men  heden  prijil , 
All  wat  men  gifi'ren  loofd'  en  mergen  weerfal  ¡aecken  : 

Vraeghtniet,  hoedeughdelick?  dat'sgoedinand're  iaeckenj 
Hier  is  'tallgoedenichoon  als 't  maer  welen  Parijll. 

y4..    G  A  U  D  I  E  F. 

kE  kloeckfte  vragen  my,  hoe 'k  weet aen  geld  te.raecken, 
En  blij  ven  van  de  Galgh  ?  en  't  is  foo  haeft  gefeit : In  maer  twee  woordekens  beitaet  het  heel  beleid  5 

Te  weten  in  watftout  Verfacken  en  Verfaecken. 

Sj.    NOCH. 

VErftaet  ghy  't  Roomfche  Recht  ?  fprack  een  die  op  een'  Tass Met  een  mess  als  een  Vliem  een  handisrh  meelter  was : 

Wateengerechtigheit!  de  mann  op 't  feit  bevonden 
¿r  a.  Hadd  het  viervout  verbeurt :  die  't  geeíHger  verilonden , 

-  -'  'u  ̂-a-  Als  ick  doe ,  maer  de  helft ;  en  voor  't  kunilje,  dat  's  wiss : 
SietofeenGaudiefnietvan  ouden  adel  is. 

f6.    NOCH. 

D' 

M'
 

D! 



SNELDICHT.  H 

¿6.    NOC  H. 

MY  kift  geen  mcnfchen-bloed:  watlightmyaen  de  moord? 
'k  Houd'c  met  llijcksdaeldertjens  en  Kroontjens,  en  fo  voort, 

En  dooluy  geven  niet:  fchenckickeen  mann  fijn  leven, 

Hy  magh  my  noch  een'  kans  van  een  dickbeursje geven. 
57.    GESCHUTGIETER. 

MYn  handwerek  wel  gekruydr  gaet  van  den  Duyvel  fwanger, 
Endiefcheidtmet  een'  ltanck.  Te  wateren  te  land, 

Werdc  het  met  recht genoemc  der  Princen  lange  hand  : 

Maerfiet  toe,  wiefeterght;  noch  hebben  fyd'er langer. 
yg.    GLAS  MAKER. 

E  En  Glasmaker?  waerom  ?  hoe  kom  ick  aen  den  naem  ? 

Om  't  In  ij  den  van  een'  ruyt ,  om  't  looden  van  een'  raem  ? 
Viiin  Peter  meende  't  wel,  maer  diende  wel  wat  wijfer : 
^oe,  maeckteen  Goudfmit  Goud,  en  maeckteen  Groffmit  Yfer? 

¿9.     G  O  U  D  S  M  I  T. 
nent;  maerin  fchijn, 

aen  gewennen 
t  TS  all  Goud  watter  blinckt  tot  mijne 
■*Eninderdaetnietall.  Leert u  hier 

Der  menfehen  uyterlick  en  innerlick  te  kennen : 

Daer  fchijnt'er  veel  door-goud ,  die  maerverguldt  en  zijn. 
60.  G  R  A  F  M  A  K  E  R. 

ICk  plant  dood  mcnfchen-vleefch ,  die  't  geern  op  komen  fagh , 
Wacht'  maer  een  weinigh  tijds ;  tot  op  den  jonghften  dagh. 

61.  HANGEDIEF. 

DA  er  gaet  een  mann  ter  dood  ■,  wat  magh'er 't  volckna  loopen  ?' Gaen  wy  niet  alle  na  die  fel ve  dood  met  hoopen  ? 

Maer  feght  gh',  ick  hebb  noch  tijd  •,  en  hy  moet  ltcrven ,  ftrack : 
En  of  ghy  noch  eerlt  flickt',  en  of  lij n  touwtje  brack  ? 

6z.    H  E  R  B  E  R  G  I  E  R. 

r\Aerfoecken'ter  by  my  die 't  t'huys  welfouden  vinden 
■*-^Soo  goed ,  ofwel  lbo  nett :  maer  daer '  s  geen  helpen  aen ; 
t  Moet  in  de  HerbergK  zijn.  Hoe  fy  by 't  vrouwtje  ftaen , 
.Daer  forgh  ick  weinigh  voor;  my  zijn'tgoe  Waerde-vrienden. 

¿3.     H  E  N  G  E  L  A  E  R. 

TS  't  waer  ?  ben  ick  een'  Kraey  op  't'jachtwerck  dat  ghy  fiet , 
*■  En  gaet  het  fpreeckwoort  vaft ,  dat  by  d'ael-oude  wijfen 
Ter  wereld  is  gebracht  om  luy  volck  te  doen  rijfen  ? 

Voorfeker,  neen 't:  een  Kraey,  die  ftillfitt,  vanghtwelyet. 

E  3  64.   HOEF^ 
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64.     HOEFSMITH. 

WAs'c  miss  met  Vrouw  Natuer,  of  feggen  't  maer  de  kaeckersT 

Moft  Horenyfer  zijn  tot  een'  goe'n  Paerden-fchoen  ? 

D'een  feght  ja ,  d'ander  neen  :  wat  roert  my  wat  fy  doen  ? 
Ick  hebber  't  koftjen  af  ;  danckhebde  ftraetemaeckers. 

67.    HOE  R. 

't  TS  't  volck  niet  aen  te  fien  :  de  deughdelickfte  tronie 

AStaet  meeftendeel  en  pronckt  op  't  deughdeloofte  lijf. 
Watvondickfpeelnootsin  den  handel  dien  ick  drijf, 

Waer  veder  een'  bekent  als  Nicht  van  Babiion  ie ! 
66.    HQNDESLAGER. 

E  Lek  fijn'gerechtigheit,  en  elck  den  vollen  iwier 
Van  d'eere  die  hem  komt:  wat  dunckt  u  die  foo  heeten 

Oor  na  den  Preeckftoel  hebt ;  behoor  ick  niet  te  heeten 

Uw  geeft elick  en  beeftelick  Audiencier  i 
67.    H  O  R  O  L  O  G  I  E  R. 

ICk  paft' op  Vrouwen  noch  opHeeren , 
Doen  ick  mijn  ambacht  eerft  begon : 

Ick  wift  raed  om  den  koft  met  eeren , 
Als  ick  maer  wel  ftond  met  de  Sonn. 

(Í8.    HOVENIER. 

TO  Erft  queeck  ick  Botten ,  en  dan  Bloemen ,  en  dan  Vruchten : 

•*-'Maerfoock  wel  Bloemen  en  geen  Vruchten  by  den  grond : 

Hoort,  ghy  die  altijd  geern  Vreughd  en  Vrucht  t' lamen  vondtj 
Daer  fijn  veel  vruchteloofe  en  eerlickegenuchten. 

69.    INGENIEUR. 

WAer  ick  de  Mann  alleen ,  ick  waer  van  grooter  waerde , 

En  dwongh  de  halve  werld ,  't  zy  tartende,  of  getart : 
Maer 't  fchaeltjen  hanght  te  recht  j  daer  is  hard  tegen  hard , 
En  men  vanght  veer  met  veer,  haermethaer,  aerdmetaerde. 

70.   NOC  H. 

T)  Afteyen  back  ick  weeck  van  korften  >  maer  voor  eters 
■■-Met  flappe  tanden  taey  om  bijten  :  niettemin 
Met  eenen  ílechten  raed  geraeckens'er  licht  in  > 
Dat  is  wat  Solfers ,  en  wat  Kools ,  en  wat  Salpeters. 

71.JUWE. 
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71.    JUWELIER. 

QEght  hetvanmynietnaer;  m  y  iffer  aen  gelegen 
^Datd'onnoodfaeck'lickheit  mijns  handwerks  werd' verfwegen. 
ckmoethcc  prijfen;  maer,  all  laghickop mijn' dood, 
ckfoud  't  bekennen  dat  Kleinoot  komt  van  klein  nood. 

7i.    KEERSMAECKER. 

S  geen'  oned'le  konft  die  't  middernachts  doet  dagen : 
Laet  Vorften  hoogen  roem  op  hooger  afkomft  dragen  : 

vlijn  maeghfehap  is  foo  hoogh  dat ick'er  af  verfchrick : 
)enckt  ofw'  ons  niet  wat  naer  beftaen ,  de  Maen  en  ick. 

73.    KLADSCHILDER. 

Te  wat  deeghs  koopen  will ,  moet  weer  en  weer  door  pluyfen  , 
Voor  all ,  fchoon  Rood  en  Witt  zijn  ftreken  van  verraed : 

)enckt  wat  diep  door  de  verw ,  en  hoe  't  van  onder  ftaet , 
UI'  die  wilt  handelen  in  Joffers  en  in  Huyfen. 

74.    K  L  A  P  P  E  R  M  A  N. 

c  n  Ocp  wat  ick  roepen  magh  van  d'een'  tot  d'ander  deur : 
■^  Maer  't  gaet  my  by der  ftraet  als  't  Leeraers  doet  in  Kercken , 

)aer  't  School  gehouden  werdt  van  Boet  en  goede  Wercken  j 
)'ontroerde  hooren  't ,  de  gerufte  flapen  't  deur. 

r¡.    K  L  E  ER  M  A  E  C  K  E  R. 

\Lsick'talloverfla  van  mijn'  naeld  tot  den  draed, 
Genoegen  isgeluckin  allerhande  ftaet. 

'aer  is  een  Naeld  die  't  volck  verr'  van  haer'  Vaderlanden** 
ot daer  de  Sonn  ontwaeckt ,  of daer fy  flapen  gaet, 

'en  Rijckdom  foecken  helpt  die  't  volck  maer  en  verfaedt: 
7at  is  die  beter  dan  mijn' Naeld  is  in  mijn'  handen  ? 

j6.    N  O  C  H. 

Anck  hebb'deFranfchelocht,  diemy  deborskanftijven, 
En  maeckt  de  jonghfte  Mod'  in  veerthien  dagen  oud : 

Wouw  liever  te  Parijs  een  jaer  aen  't  ambacht  blijven , 
Is  veertigh  jaer  aen  een  met  Ifraël  in  't  woud. 

77.    K  O  C  K. 

y|  Yn'  kunft  heeft  hulp  van  doen  ;  of  ick  bekoock  geen'  eer , 
^  -*  Maer  Suycker ,  Sout  en  Smout  en  Kruyd  en  fulcke  vodden 
ijn  all'  de  helpers  niet :  fy  helpen  my  maer  brodden , 
do  een  daer  aen  gebreeckt  -,  den  honger  van  mij  n'  Heer. 

78.  KOEC- 

D 
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78.    KOECKEBACKER. 

ALs  't  all  verfadight  is  van  wat  mijn  arme  Macker 
Uyt  den  Brood-oven  fchaft ;  dan  kom  ick  noch  te  ty , 

En  fny  des  fnoepers  Bors  met  niewe  leckerny : 
ís  't  Koeckebacker  dan ,  of  beter ,  Kloccke  backer  ? 

79.    KOFFER  MAKER. 

Ayí  Yn'  armekuníl  is ,  plaets  voor  geld  en  goed  te  maken  , 
■*-'■*  En  geld  en  goed  daer  toe.  Maer  wat  ick  kluts  en  kerf, 

Dit  leíl'  Artijckeltje  blijft  foo  klein  op  den  kerf, 
Dat  ick  van  d'armekunft  nieten  He  te  geraken. 

80.    KOPPEL  AE  R. 

MYn'  winíl  werdt  foo  benijdt  •,  elck  will  koeck  met  my  deelen 
Men  handelt  maeghdommen  voor  geld  van  huys  roe  huys, 

In  een  onnoofel  punt  vind  ick  ons  wat  te  fcheelen , 

Sy  kopp'len  opentlick ,  en  ick  doe  't  onder  't  Kruys. 81.  K  R  U  Y  E  R. 

Dít  kruyen  valt  my  bangh :  doen  icker  aen  vergaerde , 

Was  't  een  rampfaligh'  uer :  Geleerden  op  der  aerdq , 
Die  alle  kunflen  kunt ,  fpreeckt  hier  eens  na  mijn'  linn : 

Hoe  weinig h  dat  ick  winn , 
'k  Wou  wel  een  vaenrje  fchencken , 
Die  die  kunil  kolt  bedencken , 

Dat  ick  mijn'  wagen  kruyd'  en  fatter  ielver  in. 
82.  K  U  Y  P  E  R. 

"O  Eñs  was  mijn'  neeringh  goed :  nu  lightfe  mee.il  in  ditygen  9 
-*--/De  kladdis  in  de  kunil :  dat  kan  den  Haegh  getuygen  , 
En  kuypers  kuypen  voll.  Is  't  Ambacht  niet  verkladt , 
Daer  't  meeil  gepleeght  werdt  by  de  befte  van  de  Stadt  í 

83.    L  A  C  QJX  A  Y. 
TCk  waer  mijn  eigen  mann  en  aet  mijn  eigen  brood , 

-^Koilick  wat  Ambachts  metmijn'  ongetuchte  handen  : 
Onkundighalsickben,  in  groot  gebreck  van  tanden 

Soo  helpen  my  alleen  mijn'  voeten  uyt  den  nood. 
8+.    NOC  H. 

T^  En  ycder  menfche  moet  de  menfchlickheit  bekqopen , 
-*-'Allomisonge¡nicht j  waer  elckfich  heenen  wendt: 
Maer  fiet ,  een  ycder  werdt  lijn  ongemack  gewent , 
Ofhy  vecluytteftaenof  veel  heeft  uyc  te  loop  en.  j 

8,-.  NOCH 
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8y.    NOC  H. 

'tCN  isgeenwetenfcbappdiefwaerlickzy  t'onthoudcn, 
•*-^  'c  Is  een'  voorfichcigheit  die  de  Natuer  ons  leert , 

(Niet  waer ,  Soldaten  ?_)  als  de  goede  kans  verkeert , 
Dat  wy  bey  loopen  om  het  leven  te  behouden. 

86.  L  I  E  U  T  E  N  A  N  T. 

STéhoudfter  van  de  Sonn,  ghyzijtmaer  's  nachts  bequaem, 
'sDaeghs  mooght  gh' u  waer 'c  u  luft  verr  van  de  mocyt  ont- houden ; 

Mijn  ampt  is  nacht  en  dagh  en  allom  fté  te  houden , 

En ,  of  ick  het  vergat ,  gedenck  het  by  mijn'  naem. 
87.  L  Y  N  D  R  A  E  Y  E  R. 

KOft  yeder  een  foo  fpinnen , 
Wat  een  foet  voordeel  waer  'c  Í 

De  man  doet  niet  als  winnen  , 

En  hy  gaet  achterwaert. 
88.    LYNWAETIERSCHE. 

WAt  raed  met  Kamenjck ,  met  Haerlem  en  met  my  ? 

Waer  fal  men 't  halen,  will  wilt  Vranckrijck  langh  behou- wen 

Hemd  over  hemd ,  hemd  uyt  de  Broeck ,  hemd  uytde  mouwen , 
En  noch  voor  elcke  knie  hemd  over  hemd  daer  by  ? 

89.    LOMBARD. 
Ie  niet  behendigh  aen  foo  veel  ten  hondert  raeckt 

Als  ick  doe,  onder  fchijn  van  arme  li'en  te  helpen, 
Lickt  maer ,  in  plaetfe  van  den  doyer ,  aen  de  fchelpen , 
End  en  verftaet  niet  hoe  een  Eyken  lombards  fmaeckt. 

90.  LOODGIETER. 

E  En  led'refchootsvell  en  blauw'  handen  in  't  geficht 
Beloven  niets  te  veel:  maer,  dieder  op  will  letten  , 

Een'  ongetwijffeld'  eer  en  is  my  niet  t'ontietten  -, 
All  daer  ick  over  ga  zijn  faecken  van  gewicht. 

91.  L  U  Y  T  M  AKER. 

'k  \ /f  Aeck  houte  kinderen ;  dieneemt  men  in  fijn'  armen , 
•^••Menilaet'erop,  mennijpts',  en  hoe  dat  dichter  gaet. 

En hoeghyfcherper nijpt,  enhoeghykloeckerllaet, 

Hoc  iy  bevallicker  geluy  t  flaen  do  or  doo'  darmen.  • 

II.  Deel  c  9:.  MET 
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r-    METSELAER, 

A  /f  En  giet  geen  huys  gelijck  een'  kloek : •*-*-MLn  men  vertilt  fich  aen  een  block , 
Dat  meer  weegbt  dan  men  op  kan  houwen : 
Die  less  betracht  ick  in  mijn  bouwen  •> 
By  lage  laeghjens  ga  ick  op , 
En  kom  allenghskens  tot  den  topp. 
Sy  mogen  haer  aen  my  wat  flijpen , 
Dien  geld  of  eer-fucht  doet  vergrijpen. 

95.    M  O  S  S  E  L  M  A  N  N. 

\  yf  Yn'  Moffel ,  ick  beken  't ,  is  niet  heel  Oefter-koft : 
■*•*•*  Maer  Rijnfche  Moft  ter  nood  dient  wel  voor  Moft  uyi 

Spagnen , 
En  't  ibud  't  hem  konnen  doen ,  die  beter  niet  en  koft , 

Met  Aechten-Appelrjens  voor  LiiTe  bon  fch'  Oragnen. 
94.     MUNTMEESTER. 

"D  Uil  is  een'  vreughd  in  huys  van  yeder  eens  gevallen , 
■*-^  Op  my  na :  ruft  in  huys ,  is  daer  ick  meeft  voor  fchrick : 
Het  flaeght  heel  anders  by  heel  and'ren  flagh  als  ick  -, 
Tot  mijnent  vaert  men  beft  hoe  daer  meer  ilagen  vallen. 

9?.     NOTARIS. 

/^VUdRoomen  doopte  my,  naerick  verftae,  Notaris: 
^^Maer,  Landslien,  gaet  u  niet  fooverr' ten  einden  áem: 
Wat  dunckt  u ,  raeckt  ick  niet  ten  deelen  aen  den  naem  , 
Om  dat  ick  meeftendeel  gehaelt  werd  als  noot  daer  is  ? 

9S.     NOC  H. 

A  /f  Oft  niet  Gods  heiligh  Woord  voor 's  Werelds  woorden  buy 
^V-*-     gen 

Ickwaerontdaen.  Godfeght,  God,  diedewaerheitis, 
Voor  twee  getuygen  werdt  het  woord  der  waerheit  wiss> 
Maer  menfehen  ieggen  ,  Voor  Notaris  en  Getuygen. 

97.    O  B  L  Y  M  A  N. 

A  /f  Yn'  Buss  is  voll  goe  waer  om  kind'ren  te  verblijen  : 
■*•*  -*•  Voor  ftereker'  mond  en  maegh  te  nietigh  en  te  droogh. 
Veel'  luyden  haer  gefnapp  is  oock  foo  wat  in  't  oogh ; 
Maer,  alsgh'erinbijt,  windenkruym'lenalsOblijen. 

58.  OESTER- 
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98.    O  E  S  T  E  R  M  A  N. 

Y  lieve  Tromp  en  Blaeck,  manhaftezeeverwoefters, 
;Gunt eens ilill water,  en aen bueren bueren-viss: 

Daer  toch  het  oogenmerck  niet  als  verflindcn  is, 
Luydt  het  niet  leelicker,  HaelMcnfchen,  alsHaelOefters? 

99.  O  L  Y  S  L  A  G  E  R. 

DE  menfchen  fchricken ,  foo  fy  meenen ,  en  ick  gunt 'er , 
Alsyemand  by  gevall  komt  op  haer  graf  te  trecn  : 

Maer ,  wilt  gh'  een  fchricken  iien  dat  vaft  gaet ,  alfler  een 
Voorby  mijn' molen  treedt?  lettopeen'  vallenen  Munter. 

100.  OPERMANN. 

ICk  ben  een  Slaef  en  blijf  't ;  daer  is  niet  uy  t  te  raken : 
Dat  komt  van  't  mengelmoes  van  oud'  uytheemfche  ipraken. 

Sprack  Holland  eens  goed  Duy  tfch  (liet  wat  een'  letter  kan} 
Ick  waer  foo  goed  als  Baes ,  ick  waer  een  Opper-mann. 

101.    ORGELIST. 

GEdachten  gaen  als  Wind ,  en  dat  's  niet  veel  te  achten  j De  Gecken  dencken  oock ,  en  kinderen  niet  min  > 
Voor  my ,  lett  of  ick  denck  of  niet  en  denck  met  finn , 

Uw  oor  kan  'tfeggen ,  want  hier  gaet  Wind  als  gedachten. 
ioi.    OUDERLING  H. 

STaet,  jonge  Heeren ,  ftaet,  en  buyght  u  voor  mijn'  deur ; 
't  Zy  dat  ghy  kinderen  van  Vorften  zij  t  gevallen , 

Of  na  den  Koopman  rieckt :  weet  datter  geen  van  allen 
Soo  wettelick  als  ick  den  naem  voert  van  Seigneur.  SniitK 

103.    OUDKLEERKOOPER. 

fXUdkleerekooper  ?  neen ,  daer  komt  een  Franfche  bode 

^-^  Van  d'een  in  d'ander  vveeck  die  my  niewkooper  maeckr. 
Daer  valt  nietouds  meer*  'tniewisalltehaeftgelaeckt} 
Danck  hebb'  fess  letteren  daer  't  all  aen  hanght ,  de  Mode. 

10+.    PACHTER. 

ALs  ick  mijn  Landheers  grond  of  door-ploegh ,  of  door-delf , 

Vertrooft  ick  my  in  't  fweet  alleen  met  dit  bedencken  ■> 
Ghy  moet  my  Room  en  Melck  van  defen  arbeid  fchencken , 
En  houden  u  de  Wey,of,  Meefterdoet  hetfelf. 

C  %  «f.  PAGE. 
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105-.    PAGE. 

ÍN  't  rijpftcvan  mijn  bloed,  in 't onrijpft  van  mijn' jaren, 
■*  Heet  ick  noch  mann  noch  kind ,  noch  heel  geck ,  noch  half  wijs. 
Wat,  méentghy,  hoort'ertoe,  om  fulck  vclck  te  bedaren  ? 
Een  korte  recipe,  een  hand  vol  Bereken- rijs. 

106.    PAPIERMAKER. 

TV  fl  Yn  leer  is  eens  foo  goed  als  all'  de  weten  fchappen 
•^-"■Daer  aen  all  mijn  papier  veroorbert  werden  ial : 
Elck  weet  wat  fparen  is,  maer  dat  is  niet  met  all ; 
Ick  leer  dat  iparen  helpt  tot  in  de  vuylfte  lappen . 

107.    PISTOOLMAKER. 

T)Iftolen  zijn  mijn  werek ;  fij n  Yfer  in  fijn  Hout : 

•*■  't  Maghonderd' Ambachten  wel  een  zijn  van  deminften, 
Maer  'r  is  het  armfte  niet  •,  of  het  zijn  flechte  winften , 
Voor  twee  van  yfer,  twee,  of  dry,  of  vier  van  Goud. 

io3-    POMPMAKER. 

TV/f  Yn  handwerek hanght aen Ys'ren Armen , "*-*-■■  Daerm'  hem  aen  koelen  kan  en  warmen ; 
Koel  water  haelens'  uy t  der aerd , 
Warm  word  hy  died'er  aen  vergaert. 
Ick  waer  den  rijeken  en  den  armen 
Wel  vijf  of  fes  1  )o&oren  waerd , 
En  ftilde  menightevan  karmen , 

Wift  ick  een'  Pomp  voor  maegh  en  darmen. 
109.    POST. 

T)Oft  heet  ick,  enwaerom  ?  bedenckt  toch,  waer  komt  Poft  af? 

■*•  Gelijck  ick  wel  een'  Poft  die  fchier  noy  títill  en  fta  ? 
En  rijd  ick  altijd  voor,  en  is ,  Pojl ,  achterna ; 

Was  't  wel  een  Latinift  die  my  den  naem  van  Poft  gaf? 
no.    POTTEBACKER. 

'tD  Addatmy  raebraeckt,  draeyt  als 't  Rad  van  avonturen: 
*^  M;k  r  't  draeyt  te  waterpas  •,  daer  is  geen  rijfen  aen. 

Soo  blij  v' ick  dat  ick  ben ,  en  raeck  hier  niet  van  daen , 
Soo  veel  ick  giffen  kan ,  voor  mijn'  left'  avond-Uren. 

ui.  FR.E- 
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ui.    PREDICAN  T. 

Od  door  een  fterflick  menfch  ter  wereld  neer  gekomen ,. 
r  Was  't  wonderbaerlickfte  dat  fterflick  menfch  oyt  fagh : Maer ,  die  my  feggen  hoort  (  de  faeck  wel  opgenomen  ) 

Siet  noch  de  felvegunft  gebeuren  allen  dagh. 
ui.    P  R  O  C  U  R  EU  R. 

T} En  Advocaet  en  ick zijn  een  paer  Advocaten : 
■'-'Maer  't  fchijnt  de  Wereld  is  te  houden  met  wat  fchij  ns. 
Twee  forgen  tot  een'  faeck  ?  en  bey  betaelt  voor  praeten  ? 
Het  waerd'er  een  te  veel ,  koft  ick  maer  wat  Latijns. 

113.    QJJ  AC  K  S  A  L  V  E  R. 

ICk  fteeck  mijn  ftouten  voet  in  der  Doftoren  fchoen, 

Endans'ermévoor'tVolck,  foodat  het  oude  iêggert 
Door  mijn'  vertieringen  licht  is  om  wederleggen : 
Watduncktu,  Boeren,  is'tmetieggenniettedoen? 

114..    NOCH. 

'kPN  brengh  geen'  Boeren  mé  om  Boeren  te  bedriegen  y 

^De  man  lelt" is  hetall :  mijn  felven  brengh  ick  mé, 
En  ga  voor  Meefteruyt  van  allerhande  wee, 
Met  een  paer  kunften ,  van  ftout  en  waer-achtigh  liegen. 

11?.    RAEDSHEER 

DEnckt  wat  my  om  den  koft  een  pack  light  op  de  leden  r 

Mijns  naeften  Goed  en  Bloed  hanght aen  mijn' menfch'lick- heit: 

A  my !  Recht  was  genoegh ,  dat  foo  in  't  duy  fter  leit ; 
En  werd  ick  noch  geverght  wat  Recht  is  >  en  wat  Reden  ? 

1 16.   R  E  I  S  E  R. 

IrYTe  op  winft  heeft  gereift ,  heeft  wijflelick  gehandelt ; 
*-^Die  maer  gereift  en  heeft ,  heeft  maer  lijn  geld  verwandelt. 

117.    R  U  F  F  I  A  E  N. 

\  7Leefchhou\vers ,  flechte  lien  j  leert  eenen  treek  van  my  j 

'  IckhandelinjonghVleefch,  als ghy doet:  maer verkoopen 
Is  quijt  gaen.  Siet  hoe  't  volck  na  mijn  vleefch  komtgeloopen  j 
Nochtans  verhuer  ick 't  maer,  enkrijgh  meer  Gelds  als  ghy. 

c  3  118.  SA  EL»- 

3ï 
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ii8.    SAELMAKER. 

WAer  't  volck  min  ongeleert ,  fy  fouden  leeren  derven 
Dat  Roomen  heeft  gederft ,  en  't  ftrijdbaer  Grieckenland. 

Ey ,  luyheit,  ruckthaermaerdeBoecken  uytde  hand ; 

Enfwijght,  Geleerde;  'kfouw  van  honger  moeten  fterven. 
119.      SCHILDER. 

E  En  menfch  en  is  maer  eens ,  en  yeder  voor  fij  n'  tijd : 
lek  maeck'er  op  den  duer :  Hoort  en  leert  wel  onthouwen  j 

Daer  is  niet  fteviger  om  jaren  te  verdouwen , 
Als  menfehen  fchaduwen  in  Oly  gecon  fijt. 

120.    SCHIPPER. 

X  7Yf-ftuyvers-menfchen-vleefch,goed  koop  volck,dieuw'  lijve 
^  Aen  't  Vaderland  verpacht ;  veel  gaet  ghy  in  't  gevaer , 
Veel  en  gaetghy  der  niet:  endat's  te  herden;  maer 
lek  moet  iïaegh  in  't  gevaer,  fou  'ck  aen  de  welvaerd  blijven. 

iil¿    NOCH. 

't  /^  Aet  of  ick  niet  bedreef, als  ick  wat  fal  bedrijven ; 
^-'Bedrijf  ick  wat ,  ick  moet  mijn'  dingen  laten  drijven. 

112.    SCHOENLAPPER. 

"\4"En  grijpt  al  waer  men  kan ,  en 't  geldt  meefl:  al  gelijck, 
-*-^-*-Ofeen  iijn'  nootdruft  uyt  fchoon  water  hael'  of  ilijck  > 
Daer  zij  nder  grootere  daer  ick  niet  voor  en  wij  ck : 
Wat  feght  ghy ,  Lombaerden  ?  den  armen  maeckt  my  rijek. 

123.    SCHOENMAKER. 

/"*^  Od  fchiep  aen  Hand  en  Voet  vijf  ving'ren  en  een'  duy  m : 
**-*  Maer  met  dat  oudewets  en  is  men  niet  te  paeyen : 
Wy  weten  d'eerfte  vorm  foo  konftigh  te  verdraeyen , 
Soo  fcherp,  foo  ftomp,  foo  rond,  foo  platt,  foo  eng,  foo  ruym , 

Dat  diefe  niet  en  kend'  en  laeghfe  niet  te  raeyen. 
124..    S  C  H  o  U  T  H. 

r\ Aer  hanght  een  Boeven-nettgefpannen  voor  mijn'  deur, 
^-^  Daer 't  minite  diefken  in  de  maezen  blijft  verhangen : 
Maer  fiet  eens ,  weyluy ,  wat  een  averechtfen  vangen ; 
Het  klein  goed  fmoorter  in ,  het  grof  Wild  fnapter  deur. 

127.    schrob; 
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iiy.    SCHROBSTER. 

H  Et  heet' de  Peil  in  Duytfch,  hetheet'dePlaegh  in  Schots, 
Het  heet'  de  Swarigheit  daer  jongh  en  oud  voor  beven  •, 

Ick,  die  in  't  fterven  vind  de  middelen  van  leven , 
En  kan  't  niet  noemen  als  een  milde  gave  Gods. 

n6.     SILVERSMIT. 

\ryX weeld ,  of  fottigheit ,  die rijeke lieden quelt , 
^My  komtfe  wel  te  pass :  klaer  Tenne-werck ,  fchoon'  Aerde? 

Was  eertijds Tafel-goed  voor  Vorften  in  haer'  waerde ; 
Nu  moeter  't  Sil  ver  aen :  ons  volck  is  moe  getelt , 
Sy  halen  't  uyt  de  Munt  en  eten  uyt  haer  Geld.  ¡ 

1x7.    S  L  Y  P  E  R. 

TCkben  geen  Vogelilruys ;  maerickgelijckhemvry : 

•*  Koud  Yler  voedt  mijn'  maegh ,  mits  het  niet  fcherp  en  zy . 
118.     S  O  L  D  A  E  T. 

PvEnckt  waer  de  leege  maegh  een  Kaelis  toe  vervoert : 

■^Om  een  vijf  ftuy  vers  'sdaeghs  ben  ickgereet  te  fterven. 
ISiet ,  fnollen,  ick  verhuer  mijn  vleefchtot  flaen  en  kerven : 

Wat  hebt  ghy  lichter  werek ,  die  't  uw  maer  en  verhoert ! 
129.    SPEELMAN. 

p\Aer  werd  veel  Geldsverfpeelt,  en  wee  hem  die 't  ontgeldt» 
•■-'Wee,  die  maer  tufïchen  vrees  en  hoop  iitt  van  verblijden : 
Ick  fpeel ,  en  vvinn  altoos ,  en  hebb  noy t  leed  te  lijden : 
Want  ick  verfpeel  altoos  een  ander  mann  fijn  Geld. 

130.     SPELLEMAKER. 

T^En  vrouw  is  een  gebouw  dat  aen  den  and'ren  fltt 
■'-'Metbouts  en  gaten,  meer  of  min,  naer  tijden  loopen : 
Nu  moet  men  dit  gebouw  eens  's  daeghs  ten  minnen  iloopen : 
Denckt  oft'er  werek  valt  voor  een  Koper-fpijcker-fmit. 

131.     SPELLEWERCKSTER. 

T^Ensmoftickpuntigh,  nu onpuntighfpellen planten, 

■^Eens  fal  't  weer  anders  zijn ,  en  foo  van  dagh  tot  dagh  : 
My  is  het  evenveel ,  als  ick  maer  feggen  magh , 
Deneeringh  valt  my  toe,  Goddanck,  van  alle  Kanten. 

132.  SPOOR- 
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i;z.    SPOORMAKER. 

'kl"  TEb Mondftucken  te  koop  en  Spooren  neffens  een : 
"■^Soofchickten  'td'eerftevan  mijn  ambacht,  en  ickprijft'er 

Daer  moet  voorfpoedigh  en  voordachtigh  zijn  gere'en  -, 

Met  Spooren  fonder  Toom  geraeckt  men  licht  't  fpoor  bijfter. 
133.    STYFSTER. 

ICklaetblaeuw  Nederland  met  geel  Britannien  kijven ; 

lek  flacht  den  Koek ,  ick  dien  een  yeder  naer  fijn'  grill  -, 
't  Magh  blaeuw  of  geel,  of  groen,  offwartzijn,  wat  men  will ; 
't  Is  all  goed  ftijffel  als  't  my  maer  de  Bors  kan  itijven. 

134.    STILLEVEGER. 

KAn  ick  gebeteren  dat  alle  meníchen  ilincken , 
En  alle  beeften  niet  i  fiet  my  daer  niet  op  aen ; 

Maer  daer  op ,  dat  ick  fpijs  en  drincken ,  eens  vergaen , 

Weet  te  vervoeren  daer  't  weer  fpijs  werdt  en  weer  drincken. 
itf.    NOCH. 

DE  waerheit  moet'er  uyt,  all  fchaedt  my  dat  men  't  weet', 
Dat  Brood  tot  vuyligheit  en  vuy  ligheit  tot  Brood  werdt , 

En  dat  het  een  foo  nettop  't  andere  begroot  werdt, 
Dat  yeder  pass  foo  veel  koft  meíTen  als  hy  eet. 

il6.    STOELMAKER. 

MYn  Stoelemaker  will  Stads  Burgemeefter  wefen  : 
Men  feght  hem,  fulcken  iprongh  en  fagh  men  noyt  voc 

defen. 

Hy  meent,  het  komt  hem  toe>  want,  feght  hy,  datghy'twee 
Ick  hebballoverlangh  den  Schcpenftoel  bekleedt. 

137.  SWAERDVEGER. 

TCkveegh  eenniewelemm,  of  een' verroeften  degen , 
■'•En  't  is  mijn  eigen  werek  >  maer  't  bloedige  geweer, 
Voor  anders  als  Gods  faeck ,  en  is  mijn  werek  niet  meer ; 
Dat  moet  der  boofen  boet ,  en  Gods  genade  vegen. 

138.  TENNEGIETER. 

7  N  Goud  en  werek  ick  niet ,  't  is  verre  van  mijn'  itact  ■, 
•*■  Gebackcn  fchotelen  luit  my  niet  te  befweeten  : 
Maer  't  is  my  eers  genoegh  met  recht  te  mogen  hecren EenTenne  Leeraervan  deGuldcmiddelmact. 

139.  TÓ 
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139.    TIMMER  MANN. 

IS  't  niet  een  flechte  wegh  om  aen  den  koft  te  komen  ? 
Ick  leef  maer  by  gefchild'  en  by gefcheurde  Boomen. 

1+0.    TOORTSMAKER. 

WEI  my ,  dat  aen  de  Bie  in  geen'  tael  is  te  melden 
Hoe  'ck  met  haer  goet  omfpring :  hoc  fou  fy  't  my  vergelden , 

Kofts'  eens  begrijpen  in  haer  vliegende  verftand , 
Dat  ick  haer'  Keu  eken  roov  en  fteeck  haer  Huys  in  brand. 

i(.i.    TOOVENAERSCH. 

't  T  S  waer ,  ick  kan  wat :  maer  daer  is  geen  recht  in  't  Land  : 
I*  Ick  moet'er  voor  tevyer>  van  Meifsjensdie'tmetmydoen, 

En  dieder  met  een  paer  fchoon'  oogen  't  branden  by  doen , 
Seo-ht,  Vryers,  iiïèr oyt een' levendigh verbrandt? 

14.1.    TORFDRAGER. 

WAtduncktu,  rijckelie'n ,  van  't  Ambacht  dat  ick  doe? 
Ick  warm  my  by  uw'  Torf en  krijgh'er  geld  op  toe. 

i+j.    TROMPETTER. 

E  En  Franfche  Koeken  ick  zijneeneflagh  van  lie'n  } 
Hy  kan  de  tongh  voldoen,  en  ick  voldoe  de  ooren , 

En  yeder  foeckt  ons  wel  te  fmaken  en  te  hooren } 

Maer  alsw'  aen  't  wereken  zijn  en  dientm'  ons  niet  te  fien. 
H4-    TROM  SLAGER. 

ICk  werd  het  doode  moe  geflagen  en  gehoort, 
En  flaeder  Too  fomtijts  een  levend  Kalfje  neven , 

:t:     Daer 't  op  een  grijpen  gaet:  Indien  ghy  't  kont  vergeven  s 
Lief-hebbers  van  de  kunfl: ,  en  feght  het  toch  niet  voort, 

lijf;    VALSCHMUNTER. 

tlrck  heeft  verftand  van  als , 

't  Minft  is  van  Geld  te  maken , 
Dan  goed ,  en  dan  eens  vals , 
Na  tijd  en  loop  van  faken. 
Nu  koft  het  hem  den  hals  •, 
Daer  moft  hy  toe  geraken ; 

En  't  is  hém  wel  gegunt , 

Hy  hadt 'er  op  gemunt. 

II.  Deel.  T>  146.  VEN- 

D! 
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14Í.     V  E  N  D  R  I  G  H. 

OF  't  op  een  fterven  quam  •,  beft  ligh  ick  in  het  fand 

Daerickgeftreden  hebben  mijn'  bebloede kleeren 
Zijn  haeft  doodkifts  genoegh :  want ,  fterf  ick  mann  met  eeren , 
Men  vindt  my  alleiins  mijn  doodkleed  ín  de  hand. 

1+7.    V  E  R  W  E  R. 

SToff  die  men  qualick  op  fou  rapen  by  deftraten 

Te  verwen  met  een'  glans ;  foo  dats'  in  allen  fchijn 
Wat  overdeughdelieks  gehouden  werd'  te  zijn , DiekunftisGoud  waerd:  hebb ick  onrecht,  Advocaten? 

148.     VETTE  WAER1ER. 

BEdencktwelwatickben,  meerboerigh,  of  meer  heerigh : 
't  Is  waer  dat  ick  alleen  het  blauwe  fchootsvell  draegh  : 

Maer  paft  het  my  alleen  ?  gaet  treedt  eens  door  den  Haegh 

Van  't  Hof  af  tot  de  Geeft  ■,  zij  n  niet  all'  ampten  fmeerigh  ? 
149.    VIERWERCKER. 

DAt  ickeendufend  jaer  Ces,  feveneer,  mijn' Kolen 
Te  voorfchijn  had d  gebracht  ■,  Ick  meen  de  gauwe  guyt 

Prometheus  waer  noch  vry ,  en  dat  hy  om  den  buyt 

Mijn'  doofen  liever  dan  den  Hemel  hadt  beftolen. 
iïo.     VINGERHOEDMAKER. 

T  TEbtgh'  een  fpirsvinnigh  wijf,  die  't  meer  en  meerder  werdt 
■*■  -*Hoeghyfemeeren  meer  met  reden  tegemoetkomt; 
Lecrtaen  haerwapen  fclfs  wat  u  all  rechts  te  goed  komtj 
De  Naeld  en  Vingerhocd  beduyt  herd  tegen  herd. 

iji.    V  I  S  C  H  W  Y  F. 

T^En  Vifchwijf  heet  ick,  ja,  en  dat  na  mijn  bedrijf, 
-'—'Dat  flordigh  is :  maer  denckt  dat  Viflchen  niet  en  ipreken , 
En  denckt ,  die  vrouwen  kent  en  vrouwen  haer' gebreken , 
Wat  gaef  wel  menigh'  mann  vooreen  visachtigh  wijf. 

iya.    UYTDRAEGHSTER. 

ÍCk  draegh  uyt,  ick  draegh  in  j  naer  't  met  de  neeringh  eaei will: 

Mans,  die  my  fuer  befiet,  maeckt  niet  te  veel  gekijfs; 

Ick  doe  de  kunft  om  Brood ;  maer,  als  men  't  recht  verftaen  will, 
De  rechte  uytdraeghfters  zijn  uw'  quanfelige  wijfs. 

1J3.  UYT 



Sneldicht.  2- 

iyj.     UYTROEPEK. 

GEckt  met  mijn  Becken  niet;  het  klopt  opuwVemoed'reii; 
Soo  edel  is  de  ilagh  van  't  koperigh  geluyd : 

Is  yemand  in  't  befitt  van  wei-gevonden  goed'rcn , 
Of  hy  leeft  ongeruit ,  of  hy  moet  van  den  buyt. 

15+.     VOERMAN. 

C"*  Een'  vromer  neeringh  als  de  mijn'  en  is  op  aerden : 
'lek  help  de  lieden  voort  en  fy  gerieven  my : 

Dat  's  een'  gerechtigheit :  maer  daer  's  een  ander  by , 
lek  Voerman  voer  mijn  vracht,  en  mijn  vracht  voert  mijn'paer- den. 

i<rj.   VROEVROUW. 

'c  TS  waer  ,  in  K  inder-nood  heet  ick  goe  vrouw  gebuer ; 
•*Maer  een'  geheimeniss ,  alsickfou  blijven  eten, 

En  mogen  Vrouwtjens  nu  noch  emmermeer  niet  weten ; 
De  vroedfte  Vroevrou  w  waer  de  vroede  Vrouw  Natuer. 

15-5.    WAERSEGGER. 

't/^Aetleelick;  maer'tgaetvaft^ismaer  mijn' kunftibo  fijn 
^  Als  ickfe  venten  derv',  om  kunftigh  af  te  leven) 

Dat  het  niet  vaft  en  gaet ,  waer  dat  het  fta  gefchreven , 
Dat  alle  menfehen  valfch  en  logenachtigh  zijn. 

157.     WASCHTER. 

IC  k  derf  't  niet  feggen ;  maer  het  gaet  ten  naeften  by 
Met  mijn  werek  en  mijn'  winfl: ,  als  met  de  fuy  ver-neeringh 

Die  by  den  afvall  leeft  van  menfchelicke  teeringh  > 
Hoe  meerder  vuyligheit,  hoe  fchooner  kans  voor  my. 

158.    WEVER. 

DE  Schipper  kan  't  van  my ;  of  ick  van  hem ,  't  laveren  : 
Hoe 't  gaet,  wy  kon  nen 't  beid,  endie'tvan  ons  willleeren, 

Gedencke  dat  elckeen ,  hy  maeck'  het  hoe  hy 't  maeckt, 
Ten  einde  van  lijn'  webb  door  dwarfche  KruyfTen  raeckt. 

159.    WYNKOOPER. 

WYnkooper  noemt  men  my  :  Wijnknooper  gaet  wat  ftout * 

Dan  't  llaet  niet  qualick  op  de  noble  kun  ft  van  plengen : 
Men  noem' het  hoe  men  will,  Wijnkoopersfopp-verlengen , 
't  Geeft  geen  wijn-Koper,  maer  wijn-Silver  en  wijn-Gcud. 

D  2  160.  WYN- 
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160.    WYNVERLATER. 

ALs  alle  menfchen  déen  wat  ick  doe  om  den  koft , 
Soo  hadd  ick  wel  lbo  wel  het  Ambacht  noyt  begoft. 

161.    WOECKERAER. 

Die vuyle  Woeckeraer,  die  daer foo  weeldrigh leeft, 

Wat  feght  men,  heeft  hy  't  wel  ?  'kfegh  hy 't  niet  welen  heeft. 
162.    ZYDELAKENKOOPER. 

ONoept  vry  Moerbefien  all  wat  ghy  fnoepen  kunt; 

*^Ja,  fnoepers,  fnoepter  vry  meer  dan  ghy  wel  kunt  laden } 
Ick  houw  my  niet  misdeelt  foo  ghy  my  maer  en  gunt 
AH  wat  een  arme  worm  kan  maken  van  de  Bladen. 

163.    NOCH. 

*tTS  goed  i  mij  n'waerengaen  in  allerhande  vormen  $ 
■*•  Een  yeder  fnippertfe  naer  't  yeder  een  gevalt  5 

Maer  iiet  eens,  om  den  deun,  waer  mé  men  koft'lick  malt : 

9£  Is  (feght  het  toch  nie  voort}  oud  raeghfel  van  doo'  wormen. 

Hinde  des  Fit  delfden  Boech. 

DER 
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DERTIENDE     

BOECK. 

SNELDICHT. 
DINGEN. 

VOORSPRAECK. 

SOo  bebb  ick  't  afgeleert ,  't  y  oor  fitten  en  't  yoorgaen 
Tc  richten  ayt  mijn  hooft ;  'klaet  ftomme  dingen  ftaen, 

Als  waren/e  niet  ftomm  en  konden  "voor  fichjpreken: 
Ick  mijd'  de  Jckaduw  felfyan  fuer  fien  en  Dan  wreken: 
Zijt  ghy  foofcbouyp  als  ick  enfoo  begaen  omVré, 
Komt,  Lefers  keft  met  my  noch  een  wild  A.  B.  C. 

r.   A  s  y  n. 

E  Mifpel  is  onnutt,  men  moets'  eerft  laten  nerven* Verrotten  en  bederven  : 

De  Druyve  geeft  goed  natt;  maerdat  is  geen  Afijn, 

Dat  's  Wijn  die  niet  en  deugt :  die  moet'er  nochtans  zijn. eemt  dat  men  mijn  gerief  op  Vifch  ofVleefchkan  derven, 
Wie  magh  Salaed  met  Wijn  ? 

2.    ASS-SCHOP. 

Tl  Oe  dieper  d' Ass-fchopp  gaet ,  hoe  laeger  by  den  haerd , 
■■-  -*  Hoe  fy  meer  goeds  op  neemt :  dat  is  bedenckens  waerd : 
Hoe  nedriger  \vy  ons  in  ons  beroep  bevly  en , 
Hoe  \vy  meer  op  doen ,  en  hoe  beter  \vy  bedyen. 

3.    ASTROLABIUM. 

E  En  Gaudief  luyfterde  met  y  ver  naer  den  naem 
Van  Sterrenemens  kunft ,  en  wenfehte  iïch  bequaem 

Om  hand  aen  't  werek  te  flaen ;  om  of  hy  kofl  begrijpen , 
Hoe  nu  en  dan  ter  fluyek  een  Sterr'  uy  t  't  neft  te  grijpen. 

4..  B  A  N  C  K. 

"PVE  Franfchen  lacchen  ftaegh  met  Hollands  malle  rancken, 
-■-^Met  all  het  fchueren  en  het  boenen  van  fijn'  bancken  : 

D  3  Beiïei 

N 
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Befiet  eensofumoeytnietwelbeiteedtis,  Trijn> 

't  Schijnt  all' uw'  bancken  niet  als  fpotters  bancken  zijn. 
5.    B  E  D  D  E. 

HOe  wy  't  bewimpelen ,  het  voorbeeld  van  de  Dood  iil , Het  ftervcn  alle  nacht,  en  feer  het  ielve  werck, 

Of  hier  te  leggen ,  of  te  ruilen  in  de  Kerck  -, 
En  't  bedde  daer  ick  Üaep  is  maer  een  Zijden  Doodkift. 

6.    B  E  D  P  A  N  N. 

O  Iet  op  mijn'Bedpann  ,  Maey ,  s'iseven  eensalsghy  ; 
^Ten  minften  wel  foo  warm ,  en  welfoo  blanck  daer  by. 
Maer  word  wijs ,  en  beden  ckt  wat  uw  blanck  voor  een'  leur  is , 
En  of 't  wel,  als  mijn' pann,  fijn  Sil  ver  deuren  den  ris. 

7.     HOUTEN    BEDDSTEDE. 

TN  't  waecken  is  't  niet  vreemd :  't  is  wonder  dat  de  Franiïcn 
-*  Ons  oock  all  flapende  naer  hare  pijp  doen  danflen : 
Doe  Holland  ilechter ,  en  foo  veel  te  wi  jfer  was , 

Leid'  elck  fijn  befte  Goed  in  een'  goe  dichte  Kass. 
8.     M  Y  N    BEELD. 

T   Angh  was  ick  Vleefch  en  Been  : 
-■— ̂ Hier  ftaen  ick  als  een  fteen  .- 

Wie  foud't  niet  werden ,  die  foo  veel  vreemds  fier  gefchieden  , 
Hier  van  ondanckb're ,  daer  van  onbefchaemde  lieden  ? 

9.    BEGRAEFFENISS. 

LAngh  hebb  ick  't  na  gedocht  't  werck  der  Begraeffeniss  -} 
Korts  hebb  ick  eerftgeleert  wat  dat  de  reden  is 

Dat  elck  daer  hoort  te  gaen ,  en  datter  elck  foo  noo  gaet ; 

'C  Is  datter  elck  den  wegh  moet  volgen  dien  dedoo  gaet. 
10.    B  I  E  R. 

SChoon  Water  wierd  goe  Wijn,  doe  God  hier  wilde  leven  j 
God ,  die  men  niet  en  fiet ,  is  evenwel  noch  hier, 

En  't  felve  wonder  fchier  ■, 

("Delft  moet  het  my  vergeven} 
Vuyl  water  werd  fchoon  Bier. 

n.    KLEIN    BIER. 

DTrck  heeft  geen  Geld  om  Wijn  te  koopen ; 
Soofuypt  hy  Ifraël  metiloopen. 

Siet  eens  hoe  gaet  het  hier  -, 
Dirck  is  dick  van  dunn  Bier. 

12.  BLAES 
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ii.    B  L  A  E  S  B  A  L  C  K. 

DE  Blaesbalck  geeft  niet  uyt  als  wat  hy  heeft  gefogen ; 
Dirck  haelt  de  waerheit  in,  en  blaeit  niet  uyt  als  logen. 

if.    NOC  H. 

DAerisgeen  helpen  aen;  het ydele getier 
Van  holle  blaesbalcken  van  menfchen,  die  haer  kaken 

Uyt  opgeblaefen  trots  niet  meer  als  wind  en  braken , 
Helpt  my  de  gall  aen  brand  als  defe  doet  het  vier. 

14.  NOC  H. 
DTc  Loock  eet  of  Caneel ,  riecktlicffelick  of  itinckt. 

Soo  werekt  den  ommegangh  met  vromen  of  met  booten. 

Werdt  met  quae  locht  gevoedt ,  ghy  fult  geen'  boter  loofen } 
De  Blaesbalck  geeft  het  goed  of  't  quaed  uyt  dat  hy  drinckt . 

15.  B  L  I  C  K. 

E  En  Goud' menfeh  is  doorgoed,  deSilverezijn'tmin, 
Noch  min  de  Kopere ,  daer  zijnder,  in  mijn'  iinn , 

Van  Ten ,  van  fachter  Lood ;  Van  Yferzijn  de  meeílen  j 
Hard  en  feil  tegen  een  gelijck  de  fierfte  beeften : 

Muer  ys'rebeeltenzijn't,  enfchijnen'toocktezijn. 
Veel' menfchen,  yfer-hard  van  binnen,  onder  fchijn 

VanSilver,  alsmens'  aen  fiet , 
Soo  klaer  alsm'  in  de  Maen  liet , 

Verfchooncn  't  onderfte  met  maer  een'  Tennen  bliek : 
Die,  duncktmy,  zijn  van  Bliek. 

16.  B  O  x\T  T. 

DE  Bors  en  is  geen  Geld ,  de  Luys  en  is  geen  Pels , 

De  Pels  en  is  geen'  kool ;  't  is  maer  wat  haerigh  veis : 
Die  't  Vier  daer  in  begeert,  moet  felfdaer  Vier  in  maken ; 
Wy  voelden  't  nemmermeer ,  loo  wy  't  nietfelfontftaken. 
De  proef  is>  deckt  een  Beek  van  Marmer  of  Metal 

Met  Sabels  overhoop ,  en  liet  hoe  't  fweeten  fal. 
i-.    BOOM. 

DE  Boomen  die  ickfie 

Van  d'aerd  ten  hemel  gaen  met  uy  tgeftreckte  armen , 
Zijn  als  de  Goddeloos'  in  nood ,  die  opwaert  karmen , En  weten  niet  tot  wie. 

18.    NOCH. 

31 
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18.     NOCH. 

VAn  ftommc  fchepfelen  en  weet  ick  geen' als  Boomen , 
Die  onfe  biddende  gedaente  naerder  komen  : 

Wy  ftrecken  even  foo  ons'  handen  Hemelwaerd  ; 
Maer  onfe  wortelen  zijn  machtigh  vaft  in  d' Aerd. 

19.    B  O  R  S..T  E  L. 

E  En  Vereken  is  foo  vuy  1  als  een  Beeft  wefen  kan , 

En  't  heet  vuyl  Vereken  all  dat  vuyl  is,  Vrouw  of  Mann. 
Waer  fchoone  borftel  van  't  vuyl  Vcrcken  niet  gelefen , 
Het  vuyle  Vereken ,  Menfch ,  fou  noch  veel  vuyler  weien . 

20.    NOC  H. 

E  En  overdadige ,  die  niet  en  doet  als  teeren 
Om  met  de  meefte  haeft  te  raken  door  iijn  Goed , 

Gaet  min  noch  meer  tewerekgekjekeen  borftel  doet, 

Hy  maeckt  fijn  ièlven  kael  en  and'ren  fchoone  kleeren. zi.    NOCH. 

'k  FTEbbdefe  borftelen  een  ftinckend  beeft  fien  dragen : 
■*-  ■*  Maer ,  nu  fe  dienftigh  zijn ,  hebb  ick  daer  na  te  vragen  ? 

Daer  ftaet  een  menfch  op  ftoel  mijn'  leemten  aen  en  taft 
Met  Peperen  Azijn :  maer  't  is  een  wereldfch  gaft , Soo  menfchelick  als  ick ,  en  emmers  foo  voll  fchulden 

Alsdiefijn  tonge  tucht:  foud  ick  daerom  niet  dulden 

Dathy  mijn'  vuylen  kuyfch'  ?  neempt,  hy  een  Vereken  zy, 
Datraeckthem:  maerhyveeght  fcherpen  fchoon;  dat  roert  nr 

¿i.    NOC  H. 

T^\Ie  na  den  Adel  fiet  en  niet  na  Ed'le  wereken , 
■*-^  Grijpt naer de fchaduwen ,  en  taft  voofeker  miss: 
All  is  de  borftel  fléch't ,  all  komt  hy  van  een  Vereken , 
Siet  na  fijn'  af  komft  niet ,  maer  waer  hy  nutt  toe  is. 

15.    B  O  S  K  R  U  Y  D. 

TVE  warmte  kan  groen  Kruyd  verblijden 
-^-^  En  drachtbaer  maken  t'fijner  tijd  : 
Het  fwarte  will  geen'  warmte  lijden , 
Of  in  een  om  fien  is  men 't  quijt, 

z+.    BOTE  R. 

'k  LTOor  dat  men  Boter  noemt  hier  Butter,  en  daer  Botter: 
*-  -*'t  Is  wel  het  felfde  fmeer,  maer,foo  my  dunckt/tgaet  botte. 

z;.  B(- 
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Sneldicht.  2* 
if,  BOTERMELCK, 

SUer  Melck  heet  Botermelck :  'k  houd't  voor  een'  goeden  finn } 
Her  geeft  een'  ilechte  papp ,  of  daer  is  Boter  in . z6.    BRAND  MERCK. 

'En  fchonck  Andries  een  Brandmerck 
Voor  fijn  lichtveerdigh  handwerck: 

Mijn'Heeren,  feidhy,  hoor, 
'k  Will  wel  een  wapen  voor, 
Om  voor  het  Land  te  ftrijden : 

Maer  'k  fal  noyt  ftrijd  ontrijden , 
Of,  dienden  ick  te  voec,  mijn'  hielen  zijn  niet  vluggj 
Wat  queltghy  my  dan  met  een  wapen  op  mijn'  rugg  i 

27,    B  R  A  N  D  Y  S  E  R  S. 

TT7"  Y  dragen ,  u  ten  dienft ,  Torf  en  Hout  op  ons'  armen  : 
*  *  't  Is  reden  dat  wy  ons  oock  voor  de  moeyt  wat  warmen. 

2.8.    BROECK. 

I~"\E  Mannen ,  uy terlick ,  zijn  in  't  befitt  der  Broecken  j 
-*-'  Maer  daer  's  een  duyft're  text  in  haer'  liev'-Vrouwtjens  boec- ken, 

Daer  Keurifen  bladers  zijn :  all  fiet  men  't  buyten  niet , 
Dat  goed  is  oock  gebroeckt :  denckt  eens  wat  dat  bediedc. 

19.    B  R  U  Y  L  O  F  T. 

TP\E  Trouw-feeft  is  een  dagh  van  't  uyterite  vermaken  > 
-*--'  Den  Gecken  tot  een  aes ,  den  Wijfen  tot  een  baken : 

Maer,  Bruydegoms,  die'tzijt,  of  die  het  werden  fult, 
Denckt  niemant  eens  waerom  de  Pille  werdt  verguldt  ? 

30.    CAE  S. 

DE  jonge  Menfchen  zijn ,  gewrongen  Melck  en  Caes.  Job  I0.  l0. 
Waerom  ontfetten  fich  veel'  Menfchen  voor  dat  Aes  ? 

Weet  ghy  de  reden  niet,  leert  wat,  neuswijfe  weters-, 

Veel'  menfchen  huydensdaeghs  en  zijn  geen'  menfchen  eters. 
3*i.     CLAVECINGE  L. 

^X7"Atduncktu,  Mann,feyTrijn,ickben  noch  rappen jongh, 
Soud't  my  niet  voegen  wat  te  leeren  Clavecingelen  ? 

Wegh,wegh,fey  Dirck-,  wat  plaeg,hoe  foudtghy  my  dan  ringelen! 
Het  waer  te  veel  geruchts,  twee  handen  en  een'  Tongh. 

31.    C  O  E  T  S. 

Uy-ledigh'Hacghfche  Vracht,  die  metu  flcpcn  gact, 
■*-'  Als  waerr  ghy ,  ico  ghy  zijt,  een'  miss-karr'  langhs  de  ftratt  -, il.  Deel.  E  Leert 
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Leert  wat  die  karr'  u  koft :  weet  ghy  wel  waer  gh'  op  uytzijt  ? 
Ghy  voert  het  koilelickft  van  alle  dingen  uyt ;  Tijd. 

'Ü\    NOC  H. 

IS  een'  fwart  led're  doos  foo  vriend'licken  befitt, 
Is  yfer  tegen  fteen  foo  lieffelickom  hooren , 

Dat  icker  mijnen  romp ,  die  tot  gaen  is  geboren , 

Langhs  ftraet  om  flepen  liet  ?  al  waerd'er  niet  als  dit ; 
My  dunckt  de  wandelaer  heeft  verr'  het  beft  verkoren : 
'k  Ga  liever  voor  mijn'  knecht  dan  icker  achter  fitt . 

34..    NOC  H. 

T Wee  Beeften  en  een' Beeft ,  die  die  twee  dwingen  moet, 
En  fomtijds  niet  en  kan ,  en  veeltijds  niet  en  doet 

Dan  wat  niet  hem  en  luft,  maer  hem  en  die  twee  beeften ; 
Die  volgh  ick ,  en  maeck  my  den  minften  ,  haer  de  meeften. 

Waerom  ?  'k  fitt  in  een'  Coets  3  dat  's  Aenfien ,  en  Gemack. 
Het  Aenfien  heet  ick  wind ;  't  Gemack  is  maer  een  dack , 
Voor  wind  en  regen:  maer  een  Hoed,  een  lapp  van  Laken , 

En  tweegoe'  Schoenen  zijn  onkoftelicker  daken  ; 
Die  voer  ick  daer  ick  will ,  en ,  waer  ick  wend  of  keer, 

Sy  decken  my  niet  min  als  't  koftelicke  leer. 
Ja,  maer  ghy  draeght  uw  pack,  en  't  mijn  lightin  den  wagen: 
Wel,  moet  ghy  niet  wel  Coets,  Coetfier  en  Paerden  dragen  ? 

3?.    NOCH. 

%  /f  En  Hiep  eens  in  een'  Coets ;  nu  waecktm'er  in  :  maer  waken,1 
•^  -^En'tflapenin  die  Coets  zijn  feergelijcke  faken. 

3;f    NOC  H. 
\  JS  Et  Coets  en  Paerden  zijn  deftraten  overvolt : 
^■*  Den  Haegh  fok,  den  Haegh  rolt,  den  Haegh  holt,  den 

Haegh  dolt. 
37-    NOC  H. 

"  Y  lufte  wel  te  vragen , 
LHoe  't  oude  lie'n  verftaen 

Dat  fy  noyt  jongh  en  fagen  ? 

't  Schijnt  wy  van  voren  aen 
Weer  moeten  leeren  gaen } 
Wy  komen  op  ons  dagen , 

En  gaen  als  kinderen  elck  in  fijn'  Rollewagen. 

38.  NOCH. 

M 
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38.    NOC  H. 

"En  reed  eens  cn  menreisd',  en'twaseenongemack, 
-Daer  een  fijn'  lendenen  noodfakelick  in  brack  : 

Nu  rijdrm'  en  men  reift  niet  -,  of  rijdt  men  om  te  reifen , 
Men  reift  maer  in  den  Haegh.  Hoe  konnen  wy  't  bepeifen  ? 
Als  ick  dit  llepende  geftraetílijp  fie  rondom , 

My  dunckt  ick  in  den  ringh  van  een'  Rosmolen  kom. 
39.  NOC  H. 

't  ̂   Y  krancken ,  het  zy  ftercken } 
^Half  wegen  is  men  moe : 

Eens  trad  men  na  de  Kèrcken , 

Nu  fitten  wy'er  na  toe. 
40.  NOC  H. 

MEn  kan  twee  voeten  licht  verfetten  fonder  pijn , 
En  men  verfitt  twee  billen : 

Als  w' eens  weer  fullen  willen  sen.  ?«.¿¿;* 

Dat  niemant  nu  en  will ,  fal 't  ons  vergeten  zijn.  TjSm^* 
41.  NOCH. 

WAt  dunckt  u,  li'en  van  fchick,  fal'tfpeeltje  kunnen  due- ren , 

Daer  Tijd  en  Geld  aen  gaet  meer  dand'er  moet ,  of  magh  í  ^arfa  ,/h„. 
Ick  meen  Ja ;  waer  't  alleen  het  rad  van  Avond-uren ;  ¿,>«..M,r«. 

Maer  't  zijn  de  raderen  van  heel  den  le'gen  dagh.  "£*"' 
4.1.    NO  CH. 

't  T  S  uyt  met  Scheveningh ,  en  all  fijn  wonclér  oud  : 
*■  Zijn  daer  noch  Lief  hebbers  die  na  wat  vreemders  vragen , 

Sy  gaen  maer  om  en  om  en  weer  om  't  Haeghfch  Voorhout , 
Daer  komt  het  niet  eens  aen  op  eenen  Mallen  Wagen. 

'  43:    N  O  C  H. 

AL  faegh ick fware  boeten 

Op  yreughd  van  wand'len  ftaen  -t 
Ick  wouw  niet  rijden  moeten 

O  m  't  gáen  te  laten  gaen : ' 
'k  En  hoef  geen  vier  pacr  voeten  , 
Kan  ick  met  twee  beftaen. 

•  -  F- 2  44,.  CO- 
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44.    COMEDIE. 

MEn  bant  het  Camerfpel  ten  land'  uy  t ,  als  een'  fonde , 
Die  fvvacke  fondaren  tot  meerder  ibnde  ruyt : 

lek  ftraf  de  Wetten  niet;  maer  als  het  aen  my  ftonde , 

lek  bande 't  Keuckenfpel  en 't  Kelderfpel  voor  uyt. 
45.    CORAL. 

BEíchaemdePeerlenzijn  Coralen,  en  niet  vals, 

Om  dat  mens' hangen  ilet  aen  een'  Boerinnen  hals. 
46.    COUSSEBAND. 

IN  Holland  is 't  genoegh ,  een  goed  paer  ComTebanden : 
Maer  hadd  ick  't  fchicken  vry , 

lek  fchicktender  voortaen  C  ick  meen  in  warme  landen} 

Voor  alle  Mannen  twee,  en  voor  veel'  Vrouwen  dry. 
4.7.    DAN  S. 

DOorluchte Koningen,  die  aerdfche Goden heett, 

Ghy  zij  td'al mach tighite,  fooghy  niet  beter  weet : 
Maer  houdt  het  my  te  goed' ;  ick  weet  noch  grooter  Hanflen  j 
Speel-lieden,  die  u  felfs  doen  naer  haer'  pijpen  daniTen. 

48.    DEUR. 

T"\Irckfey,  't  gat  was  de  Deur,  Pier  fey,  het  was  de  plan  ckj 
■*--^En  maeckcen  my  het  Hoofd  met  kijven  kroes  en  kranck :. 
Swijght,  feid'  ick  ophetleft,  wat  fal  ons  hier  gebeuren; 
Zij  n  een  planck  en  een  gat  te  famen  niet  twee  Deuren  ? 

49.    DIAMANT. 

WAt  is  het  daerw'ons  Geld  foo  derrei  aen  vermallen  ? 
Niet  als  deklaerite  fteen,  of 't  harditeglas  van  allen, 

yo.    DOOD. 

Sm.        /""^Ewiss,  de  Dood  is  licht,  foos' om  verdragen  is ; 
^-*  IiP  on  verdraegelick,  s'  is  kort;  dat'soock  gewiss. 

yi.    DOODKIST. 

MAgh  m'  hem  de  moey-t  niet  wel  bedancken , 
Van  uyt  de  wiegh  tot  dat  men  fterft , 

Voor  all  den  Buyt  die  m'  endlick  erfr, 
Een  iluckje  Lijnwaeds en  vier  plancken  ? 

fi.    D  R  O  O  M  E  N. 
T   Etttocheensopdemenfchen: 
■*-JWie  foufe  ibtter  wenfehen  ? 



Sneldicht.  57 
Sy  hebben  wat  gedacht 
All  flaepende  by  nacht 

("Want  droomen  zijn  gedachten} 
Niet  waerd  datm'er  om  lachten  3 
Dat  druckens'  in  haer  hert, 
Daer  gaen  fy  mé  ter  Mert, 

En  venten  voor  goe'  Waeren 
Die  't  noyt  en  zijn,  noch  waeren  3 
Hoe  haer  gedachten  gaen , 

Als  d'oogen  open  ftaen 
En  all'  de  finnen  waken , 
En  fchijnt  haer  niet  te  raken: 
Als  menfch  geen  menfch  en  is, 
En  taft  men ,  ichijnt,  noyt  miss; 

's  Nachts ,  als  wy  niet  en  weten , 
Gaen  gecken  voor  Propheten  3 

's  Daeghs,  als  men  hoort  en  fier, Is  dencken  min  als  niet. 
Watdunckt  u  van  de  menfchen, 

Soudt  ghyfe  fotter  wenfchen? 

55.   NOC  H. 

TCkdenck  's  daeghs  of  ick  droomd',  ick  droom 's  nachts  ofiek 
■*-       faegh , 
Waer  't  's  nachts  foo  doncker  niet ,  en  niet  foo  licht  by  daegh  3 
«Sagh  qualick  uytden  droom  van  defen  droom  te  komen, 

Of  mijn  droom  dencken  is ,  of  mijn'  gedachten  droomen. 
5+.     DRUCKERYE. 

f~^  Act  Haerlem  en  gaet  Men ts noch  even  vinnigh  aen , 
^Om  wie  van  beiden  eerft  de  letter-pers  doen  gaen , 
En  ftaende  letters  heeft  doen  rollen  of  fy  liepen  ? 
Wat!  fprackick,  foo  fy  my  tot  overfeghsman  riepen , 

Ick  feid'  haer  lichtelick ,  Ghy  kijft  uw  voordeel  miss  3 
Kijft  niet  waer ,  maer  waer  niet  de  kunft  gevonden  is : 

't  Is  waer,  fintsdatfy  't  is,  geefts'ons  veel  goeds  te  lefen : 
Maer ,  waeriè  noy  t  ge  weeft ,  watfoud'er  quaedsniet  wefen  I 

5-5-.     D  U  Y  N  E  N. 

-Tecrengoedheitblijcktaen  elcken  Duyn  fijn'  topp  : 
¿out  Water  roert  witt  Sand  3  de  ftormen  waeyen  't  op  3 

E  3  Daer 
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Daer  zoo'  noch  ilijck  en  holp ,  noch  geen  geweld  van  delven  , 
Heeft  God  de  Zee  belaft ,  Gaet  en  bedijckt  u  felven. 

fS.    E  M  E  R  A  U  D. 
EEn  letterken  oftweefchortaen  den  Emeraud; 

Dat  groen  is  j  en  groen  blijft,  hiet  beter,  Nem  nier  oud. 

5/.     E  Y. 
'k  L_JEb  maer  een  Ey  geilorpt :  hoé  maeckt  het  my  foo  fatt? 

■t-*-Een  Ey  is,  ofm'  een  Hoen  door  een  verklein-glas  at. 
58.    F  L  E  S  C  H. 

DIrck ,  lett  op  defe  less  ■. 
't  Moet  vloeyen  ,  of  't  moet  ebben  ; 

Men  kan  't  niet  t'iameri  hebben  : 

Altijd  een'  volle  Flefch  , 

Altijd  eeh'  '"holle  tefch. 
TP.    NOCH. 

JAn  fagh  een' Flefch  voll  Wij  lis;  enfey  metluft,  het  was 
Een  rijpe  druy ven-bess  door  een  Vergröot-gelas. 

60.    GALG  H. 

T_T  Et  magh  wel  Galligh  heeten , 
-*-  *  Seid'  een  ver.wefen  bloed , 

Die't  Recht  het  vonniss  van  fijn'  ftroppen-dood  liet  weten  j 
Het  fcheelt  foo  veel  van  Soet , 
Als  Gall  van  Suycker  doet. 

61.    G  E  E  S  S  E  L  I  N  G  H. 

A/f  En  bond  Jan  hand  en  voet  aen  feker  paeltje  vaft ; 
"^  ' "■■  Dat  nam  hy  qïïalick ,  want  hy  was  op  Rijs  te  gafl: : 
Heer Schouteth ,  feid' hy ,  fiet ditzijn te  hêrde  kariflèn , 
Datghy  de  menfehen  bindt  dieghy  beveelt  te  daniïèn. 

¿z.    GEL  D. 

T*\Ie  Geld  heeft  heeft  geweld:  ick  meen  het  woordje,  g'weld, 
^*  Gekrompen  is  tot  Geld. 

dj.    GELDSACK. 

TV  /f Yquameen fack  metGeld ,  dien  Pieterfou  betalen , 

-*-v-*-Ey,feid'  hy,  ftaet  wat  ftill,  ick  fal  hem  foo  gaen  halen. 
Mits  bracht  hy  my  een'  fack ,  en  dry  groot ,  wel  getelt : 
Ick  was  verr'  van  voldaen ,  en  't  was  een  fack ,  met  Geld. 

6+.  GLAS 
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í+.     G  L  A  S. 

I'  Ooft  my  een'  luye  hand ,  en  raeck  ick  foo  in  d'ass , 
•^Soo  en  verdwij  n  ick  niet ;  ick  word  maer  wat  ick  was. 

65.    NOC  H. 

SIethoedoorfchijnighis't,  hoeverweloos,  hoelocht: 
Is't  niet  een  handje-voll  in  't  vier-bevrofen  locht  ? 

66.    HEMELSCHE    GLOBE. 

P\En  Hemel  op  der  aerd  en  is  geen'  kleine  faeck : 
*^  Ja'twaerhetvollvermaeck, 

En  elck  foud't  hier  wel  herden , 

Gelijck  't  den  eerften  is ,  waer  het  lbo  wel  den  derden. 
67.    AERDSCHE    GLOBE. 

\  T  7 At  lett  Copernicus ,  waerom  foud'  hy  't  niet  winnen  ? 
*  *  Een  draeyend'  Aerdenkloot  en  was  geen  quaed  verfinnen 

Het  magh  wel  waerheit  zijn:  en  neemt  het  logen  was, 

't  Verfinnen  van  den  draey  komt  hier  altoos  te  pass. 
68.     GOU  D. 

"C*N  waer 't  niet  om  't  gerief  van  ruylen  en  van  koop  en , 
•*-*  Wat  lufte  my  de  moey  t  van  Goud  op  een  te  hoopen  ? 

Mijn'  maegh  en  magh  het  niet ;  't  is  alte  hard  en  kout : 
En,  is'tmaeromdenblinck,  foo  wint  het  Klatergoud. 

E 

D 

69.     NOCH. 

En  Kaelis  gaf  gewiss  den  naem  van  Son  n  aen  't  Goud  j Het  blinckt  en  het  verwarmt  veel  meer  als  Turf  en  Hout. 

70.    G  R  A  E  D  B  O  O  G  H. 
E  vrome  lieden  ftaen  als  fterren  die  men  fchiec  : 

Men  dreightie  wel  van  verre  j 

Maer  de  gefchoten  iterre . j 

Moch  de  gelafterd'  eer  en  raeckt  dat  fchieten  niet. 
7i.    HAMER. 

CEn  kort  woord ,  fnellen  feil  gefproken ,  heeft  meer  kracht , 

'-'Dan  een  langh  fwaer  bericht,  dat  flaep'righ  uytgefeght  werdt: 
Een  kleinen  Hamer,  fnell  gedj-even ,  heeft  meer  macht 
Dan  een  fwaer  Yfer,  dat  maer  op  den  bout  geleght  werdt. 

7!.     H  AN-D  -D  W  E  I  L. 

\T7"  Afcht ,  Judas  kind ,  en  plaften  drooght  uw'  natte  handen  > 
*  Hetvellevuylgaet  af,  maer  noyt  het  vuyl  van  fchanden. 

Daer 
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Daer  is  een  klevend  vuyl ,  dat  mé  willin  het  graf; 
Het  Bloed  en  Woecker-vuyl;  dat  veeghtgeenhand-dweilaf. 

73.    HANDSCHOENEN. 

DE  befte  Snyders  zijn  die  onfe  handen  fchoenen  : 

Als  d'andere  foo  de'en ,  ick  fouder  mé  verfoenen  : 
Maer  flaet  de  broecken  gae ,  de  rocken ,  en  van  als , 

Is  eenighdinghfoofott,  foot'onpas  en  lbo  vals? 
Wegh  met  de  vuyligheit ;  de  wett  hoorts'  uy  t  te  boenen , 
En  keuren  voor  een'  wett  het  naeft  aen  Gods  fatfoenen. 

74..    HASPEL. 
Clet  eens  hoe  den  hafpel  pocht 
*^Met  den  arbeid  van  goe  handen  -y 
Sulcken  ydelen  gedrocht 
Vindt  men  meeft  in  alle  Landen : 

Veel  in  'c  Hof,  veel  in  de  Kerck 
Pronckt  men  met  een  anders  werek. 

75.    H  Y  P  O  C  R  A  S. 

\%T  As 't  Heer  Hippocrates  fijn  werek ,  die  foete  dranck , 
™ y  Die  gecanneelde  Gall  ?  ick  foudt'er  fchier  uyt  proeven  : 

't  Is  konftigh  aengeleght  •,  die  daer  dry  dagen  lanck 
Sijn'  maegh  met  hadd  geterght ,  fou  licht  den  vierden  hoeven , 
Een'  Heer  Hippocrates ,  of  dry  vier  mlcke  boeven. 

7<f.    H  O  N  I  G  H. 
T  TEt  lotfte  van  all  't  fott  is  't  menfchelick  gegiss ; 
■*•  -*Hetfoetfte  van  all 't  ibet  weet  niemand  wat  het  is. 

7-.    H  O  E  D. 

D En  Hoed  is  't  noodighfte  bedecken  onfeslijfs : 
Maer  Mans,  fchijnt,  weten  't  niet:  ick  houd  het  met  de  Wijk 

Die  ilaen  haer'  mutfen  vaft:  wy  konnen  niemant  moeten  , 
De  kapp  moet  van  't  gebint :  men  naagh  maer  bloods  hoofdsgrei- 

ten. 

'k  Souw  feggen  ,  foeeh  !  laet  ftaen ,  all  waer  ick  maer  een'  Luys 
Lact  ftaen,  is  't  mogelick ;  vrat  doet  het  dack  van  'r  huys? 

78.    NOC  H. 

^^Roetgeerne,  Kinderen:  indien  ghy'r  niet  en  doet, 
^-*Licht  maecktg'  een  vyand,  om 't  niet  lichten  vaneen'  Ho 

75>.  IN 



Sneldicht.  ¿.r 

, 

79.    I  N  T  P  O  T  T. 

VEel'  bruynekinderrjenszijn  uytmijn'  Buyck  geboren , 
Die  vele  naer  mijn'  dood  noch  fullen  fien  en  hooren  : 

lek  roeme  wel  te  recht,  ickbend'er  Moer  af  -,  maer, 
Alleen  en  koft  ick  't  niet }  mijn  meefter  is  haer  Vaer. 80.    KAM  M. 

"pv  Aer  fprack  een'  Luys  (in  Iuyfen  tael) •*--'  Goe'n  nacht goe  huyfingh ,  voeren  mael : 
Wy  mogen  hier  niet  langer  aefen  j 
De  menichen  werden  ons  te  fnood ; 

Veel'  honden ,  feitmen ,  is  der  halen , 
Veel  tanden  zijn  der  Iuyfen  dood. 

81.    KAN. 

LEtt  eens  op  dronckenj orden , 
Nu  de  Wijn  opwaerts  is ,  hoe  dat  hy  elcke  hand 

In  elcke  zijde  plant , 
Als  hadd  hy  fich  te  gorden : 
Hy  heeft  foo  wel  gekant, 

Hyiseen'Kann,  hy  is  een  dobb'leKann  geworden. 82.  K  E  E  R  S. 

I^En  Booswicht  ft  ervende  magh  als  een'  keers  uytgaen  : 
J  En  dan  is  't  oock  met  hem ,  maer  niet  met  ons  gedaen : 

Lan^h  hooren  wy  't  gerucht  van  fijn  vuyl  leven  klincken , 
Sijn'  uytgegaene  keers  blijft  in  de  pijp  ftaen  ilincken. 

83.  NOC  H. 

ICk  weet  geen  dingh  een  menfeh  gelijcker  als  een' keers, 
Een  levend'  vlammekenin  een' dood' hand- vollfmeers. 

84..    K  E  R  C  K. 

WAt  werdter  Houts  en  Steens  verhackelt  en  verhouwen , 
Om  eene  Kerck  te  bouwen  ! 

Ick  weet  een  beter  en  onkoftelicker  werek : 

Dry  in  Gods  naem  vergaert,  ja  een  hert ,  is  een' Kerck. 
8f.    KELDER. 

WYn  komt  van  onder  d'aerd ;  die  hem  naer  fijnen  aerd Wil  houden  wel  bewaert , 

Breng'  hem  weer  onder  d'aerd. 
II.  Deel.  -F  80.  NOCH. 
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42  XIII.     Bobck. 
8(5.    NOCH. 

En  dronckaerd  if  ierfgetrooft,  mits  hy  een'  hoorde  feggen , 
Hy  foud'  in  geen  ilecht  Graf,  maer  in  een'  keider  ieggen. 

87.    KLADSCHILDERS     E  5  E  L. 

ALs  ick  het  elders faegh ,  ick  fou  verichricken  moeten ; 
Twee  Efels  maken  hier  niet  meer  uy  tais  vijf  voeten. 

88.     K  L  O  C  K.      . 

T}  En  Vereken  en  een'  Kloek,  feghtPieter,  en  met  reden, 
•"En  geven  geen'  geluy  d ,  dan  als  't  haer  yemant  verght , 

Geilingert  en  geterght. 

Sijn  Wijf,  fijn  Vereken  ,  lijn'  quae  Teef  in  menfehen  leden, 
Sijn Huys-klock  maeckt  gerucht ,  all  laetmenfe  met  vreden. 

89.    KOFFER-STOEL. 

Ees fagh  fijn'  Landvrouw  met gemoe , 
Soos'  op  fiond  en  dé'  't  deckfel  toe : 

Kijck,  feid'hy,  kijektoch  defe  Joffers; 
Hoe  gaet  dat?  kackens'in  haer'  koffers? 

90.    LADDER. 

/"^  Hy ,  gierige  van  Geld ,  ghy ,  gierige  van  Eer , 
^^Neempt  defe  fporten  waer ,  indien  ghy  wilt  gedijen. 
Met  overgroote  haeil  kan  yemand  fich  verfchrijen ; 
Waer  dat  men  henen  will ,  de  Leers  leer  is  goe  leer ; 
Met  trappen  raeckt  men  hoogh,  en  langhfaem  gaet  men  veer. 

9r.     L  A  E  R  S  E  N. 
TT  Oe  dient  fich  menfehen  lift  van  allerhande  dingen  ? 

■*•  -1  Men  kruypt  in  't  doode  beeft  om  't  levende  te  dwingen. 
ei.     LEPEL. 

TT  Et  is  een  groot  gerief  voor  Tand  en  Tongh  en  Keel , 

-*-  -*-  Een  langh  holl  vierendeel  van  een  rondín  een'  heel. 
9?.    L  I  N  I  A  E  L. 

CLaet all' uw'  Boecken  op ,  geleerde Lie'n ;  hoe  ftaet'er  ? 
*-*  Het  eerfte  Liniael  waer  wierdt  het  naer  gerecht  ? 
't  Is  nergens  uy  tgedruckt  ?  Hoort  wat  de  Reden  feght , 
Of  naer  een  hangend  Lood ,  of  naer  een  liggend  Water. 

'  94..     L  U  Y  T. 

TCk  wenfehte  wel  eensjes  een'  Luyt  in  mijn'  armen , 
-"•  Met  fnaeren  van  fommige  Vrouwtjens  haer'  darmen ; 
Want,  maeckt fchapen ingewand fulcken  gebaer , 
Denckt  of  het  van  onfe  Peet  Annet  je  waer , 

Hoc 
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Hoefou  datdingh  fnappcn ,  en  fnerpcn  en  fnarrcn  ¡ 

Het  Ieeck  wel  een'  Luy  t ;  maer  het  waer  een  Gitarrcn. 
9$.   M  A  E  N. 

'k  VJ  Eem  een  ilecht  Prediker  fijn'  befte  Ieeringh  leene : 
•L^  Wac  fcheelc  het ,  ofie  my  van  twe'en  komt  of  van  eene  ? 

Wat  fcheclt  het  of  de  Maen  haer'  eigen  ftraelen  bie' , 
Of  van  de  Sonn  geleent,  alsicker  wel  by  iie  ? 

96.    MELCK, 

Uw' lieden  werden  kinds  in  allerhande  wefen  ; 
Melck  was  haer  eerfte  fpijs ,  Melck  will  de  lefte  wefen. 

97.  MES  S. 

'k  T  TOuw  veel  van  Snédjgh  Dicht,  dat  my  dicht 't  mijne  geeft: 
•*-■*  Maer  fteken  gaen  in  't  oogh ,  of  in  't  hert ,  foo  fy  't  raken  : 

Kom,  Dichters,  willen  wy  den  and'ren  wat  vermaken? 
Een  lheetje  met  een  Melch  dat  geen'  quae'  punt  en  heeft. 

98.  MIS  T. 
E  Lek  klaegden  van  denMift,elck  wouw  om  klaer  weer  wenfehen: 

Ey,  feid'ick,  blinde  menfehen, 
Wat  dat  ghy  wenfehen  mooght ,  uw'  wenfehen  is  gemift , 
Hoe  klaer  Gods  weder  is ,  wy  wand'len  in  den  mift. 

99.  M  O  L  E  N. 

E  Molen  heeft  voor  wind  en  't  waey  t  voor  in  fijn  laken , 
En  altijd  foeckt  hy  't  foo  :  't  gaet  als  een  Raedfel  fchier : 

Den  een'  fijn  ongemack  den  and'ren  fijn  vermaken  > 
Hadd een  fchip  foo  voorwind,  het  zeilden  over  (her. 

100.  NOCH. 

Ntoni  light  en  maelt ,  en  maelt  de  Stadt  rondom , 
Alsofhybefighwaer;  ick  vind  hem,  waer  ick  kom, 

Wind  breken  fondervrught:  Is 't  dollen  of  is 't  dolen, 
Of  is  het  alle  bey?  ick  houd  het  met  den  Molen  5 

Die  breeckt  geen'  wind  vergeeffch ;  hy  maelt,  en  weet  waerom. 
tol.    MOM  M. 

HEer  Oom  moght  niet  als  Momm  : 
Ickvraeghdenhem,  waerom? 

Foey,  Pharo,  fey  de  Pater  > 
Heel  klein  bier  is  half  water  : 
Maer  keert  Mom  om  end  om ; 

't  Is  voor  en  achter  Mom. 
F  2  102.  MOSTAERT. 

Dl 

A]
 



4+  XIII.      B    O    E    C    K. ioi.    MOSTAERT. 

SOo  fcherp  van  fmaeck ,  foo  foet  van  name  f 

Sprack  Wernert,  ey,  hoegaecdat  t'fame? 
'k  Weet  niet  hoe  't  andere  verftaen , 

lek  proev'er  niet  Moft-aerdighs  aen. 
10?.    MOUSCHES. 

WAcht  u  voor  plaefterkens  daer  geen  Zeer  onder  iitf , 

Betreckelicke  jeughd :  't  is  feker  dat  fy  liegen  : 
Maerfulcke  logen  ftrecktom  u  niet  te  bedriegen. 

Sy  feggen ,  foo  ghy  u  vergaept  aen  rood  en  witt , 

Dat  gli'  uw  vertrouwen  ftelt  als  op  een  hand  voll  vliegen. 
104..        MUSKET. 

Die  liever  Mufcus  rieckt  als  't  roockende  Muskett , 
Heeft  in  't  Veld  niet  te  doen ,  en  dient  beft  in  't  Salett. 

ïoji    M  U  Y  L. 

ICk  magh  geen'  Vrouwen  fien  flofkouflen  met  haer'  muylen ; 
My  dunckt  het  is  genoegh  dat  fy  van  boven  muylen. 

106.     NAEYKUSSEN. 

ICk  fegg  het  recht  de  naem  voor  fulcken  itudie  waer , 

Alsm'eenNaeykuíTen  noemd'  een'Vrouwen-leiTenaer. 
107.    N  A  E  L  D  E. 

OPitfc  Naelden  gaen  wel  door> 
^Scherpe  reden  gaen  wel  voor : 

Als  men  maer  eens 't  gat  gemaeckt  heeft 
Daer  de  naelde  door  gekraeckt  heeft, 
Volght  wel  lichtelick  de  draed , 

't  Zy  van  Naed ,  het  zy  van  Praet.    - 
ic8.    NARRESLEDE. 

HEtPaerd  en  is  niet  geck  of 't  fchoon  de  kapp  hier  draeght  > 
De  Mann  is  't ,  die  het  jaeght  j 

En  't  fpel  gaet  averechts :  dus  wild  ick  het  verftellen  : 
Als  hetPaerd  fitten  koit ,  ick  (ezten  't  in  de  Slé,, 

En  den  geck  in  lijn  Sté 
Behangen  met  de  bellen. 

D 
109.    NOCH. 

E  Narre-bellen  die'ck  de  ftraeten  langhs  hoor  gaen , 
Staen  iny  niet  qualick  aen : 

'kWouw 
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'k  Wouw  all'  de  Narren  foo  haer'  bellen  mee  haer  brachten  > 
Soo  mochtm'erfich  voor  wachten. 

iio.    NOCH. 

C  Iet  ghy  dien  Narr  wel  op  fijn'  Slé  ? 
^Hy  rijdt ,  fchijnt ;  maer  hy  loopter  mé. 

in.    NOCH. 

IC  k  vond  Jan  als  een'  Narr  ftaegh  op  de  Narreileê , 
En  ftrafte  dat  hy  foo  geduerigh  lagh  en  ree : 

Hy  fei ,  't  en  was  niet  waer  -,  hy  fat  het  maer  en  deê, 
in.    OLIE. 

LAet  u  de  bitt're  Oly  v  in  't  bijten  niet  ontftellen  -, 
Daer  iteeckt  foet'  Oly  in : 

Laet  u  de  fcherpe  less  in  't  prediken  niet  quellen  : 
Siet  op  den  foeten  iinn ; 

Daer  fteeckt  Ziel-oly  in  ,  die  des'  haer'  vuylfle  deelen , 
Soo  foet  als  bij  tende ,  kan  fuy  veren  en  heelen. 

n?.    ONTHOOFDING  H. 

't  'VYof  'tfoowefen  moft,  ofdatdekunitvervalft  was, 

^^Ick  fagh  een  mann  fijn'  kopp  tot  aen  de  fchouders  af:- 
't  Gingh  voor  een  enckele ,  maer  't  was  een'  dobb'le  ftraff, 
En  dat  hy  eens  onthooft ,  en  dat  hy  eens  onthalft  was. 

114..    GOUDEN    OORLEPEL. 

HEt  Goud  voeght  min  noch  meer  om  ooren  uy  t  te  vagen  s 

Als  een'  Vergulde  Vorck  om  Meifieuyt  te  dragen. 
11?.    ORGEL. 

HEt  menfch-gelijck  geluy d  van  pijpen  foeten  fterek 
Is  wel  en  itichtelick  te  befigen  op  aerde : 

Is'tmaer  vermakelick,  envreughd  íijn'hooghíte  waerde, Wat  doet  het  in  de  Kerck  ? 
116.    p  A  N  N. 

KEer  om  u  Eyerpann ,  of  breecktfe  van  haer'  fteel : 
't  Is  voor  Diogenes  iij  n'  huy sraed  even  veel. 

117.    PASSER. 
E  En  PaiTer  was  wel  eer  by  menfehen  ongehoort ; 

Maer  noy  t  niet  ongefien  :  datkanfichfelfs  bewijfen, 
Aen  fotten  en  aen  wijfen : 

AU  wat  twee  beenen  heeft  is  Paifer  van  geboort. 

F  3  11&.  PECK- 
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ii8.     P  E  C  K  -  T  U  R  C  K. 

BLoedgierigh  ben  ick  niet :  maer  waren  turcken  Turcken , 

Van  die  moorddadige  die  'c  Chriiïendom  verfnurcken , 
En  daticks'aenmijn'haerd,  ofinmijn'Fackelhadd, 
Conftantinopolen  waer  haeiteen  leêge  Stadt. 

iij>.    SCHUYT-PEERDEN. 

\ï  7  Aer  van  den  Haegh  te  Delff.  een  Meertje  woeft  en  wijd  , 

*  *   Daer  ftond  een  zeiltje  by,  en  wyluy  waren  't  quijt , 
't  Suer  ambacht  dat  ons  nu  de  borft  knelt  en  de  ruggen : 
Wat  is  't  een  vuyle  vond ,  fmall  wateren  veel'  bruggen  ! no.    PEERLEN. 

'kTffEnfcht'  om  geen  aerdfche  Goed  ,  had  ick  maer  in  mijn *  *  Tuyntjens 

Een  ftruyekje  twee  of  dry  van  fulcke  Zee-ayuyntjens. 
m.    P  E  N  N. 

TN 't  leven  vloogh  ick  fnell  •,  dood  zijnde  doen  ick  mé 
■*■  All  wat  ick  levend'  dé: 

Maer,  als  ick  niet  Tal  liegen, 

Doe  deed  ick  andere ;  nu  doen  my  and're  vliegen, 
ui.     PENNEMESS. 

DAt  my  all'  d'eere  kom' ,  waer  wat  te  hoogh  genomen , 
Schoon  ick  voorfnijder  ben 

Van  alle  letterkonft :  daer  's  wel  wat  fcherps  gekomen 
Oockuyt  een'ftompePenn. 

iij.    PEPER. 

A  Ls  Peper,  binnen  heet,  enbuyten  qualicklauw, 

*~*Sooiseenfcherp  Gedicht,  tot  datmer 't  vier  uyt  knauw'. 
n+.    PILLEN. 

"ITTAtquellenJan  die  pillen  !  feker 
*  *  Hy  heeft  de  ich  . .  .  vand'Apotheker. 

izy.    NOCH. 

TCklaet  den  gierighften  vergacren  wat  hy  kan , 
■*•  Ick  laet  hem  fpaeren  tot  het  fchrapfel  van  de  pann  ; 
My  dunckt ,  hy  hadd  den  prijs  die ,  om  geen  Goud  te  fpillcn , 

't  Verguld ,  uyt  fuynigheit ,  íouwfchrappen  van  iijn'  Pillen. 

1:6.  NOCH. 



Sneldicht. 

mí.    NOCH. 

E  En  Gauwdief  wel  gekleedt  in  een  goed  huys  geflopen  , 

Rooft  wat  hy  rooven  kan  van  's  Meefters  befte  goed. 
Vergulde  pillen  doen  gelijckde  Gauwdief  doet; 

Doch  rooven  maer  het  quaed ,  en  laten  't  goede  loopen. 
Donoren  feggen  't  >  ja ,  maer  ick  en  kan  't  maer  hopen. 

127.    P  I  S  P  O  T  T. 

E  En  Pispott  is  gerief  by  nood ,  meer  als  een  Vispott : 
Wat  of  hem  letten  moght, 

Die  't  fpreeckwoord  eerft  bedocht  ? 
'k  En  vond  mijn  leven  noch  geen'  moeyelicken  pispott. 

128.    PISTOLEN. 

Plilool  icheelt  van  Piftool  j  en ,  na  fy  fomtijds  fcheelèn  5    ) 
Houd'  ick  wel  eens  foo  veel  van  halven  als  van  heelen. 

129.  P  o  o  c  K. 

DEmenfchen  kort  van  hoofd  dient  beter  y  et  dat  buygh' , 
Hoe  handiger  geweer ,  hoe  forgelicker  tuygh. 

130.  POORT. 

ËEn  Voorpoort  is  een  dingh  dat  nieten  fchijnt  t'ontbeeren : 
Maer ,  fey  Klaes ,  met  verlof  van  Vrouwen  en  van  Heeren , 

Doftoren  waren  langh  in  geld-gebreck  gefmoort, 

Had  ons  God  niet  verfien  elck  met  een'  achterpoort. 
131.    PR  EECKSTOEL. 

't  TS  een'  gelijckeniss  die  'ck  ernftelick  verfier  : 
-*  My  duncktde  Preeckftoeliseen  heilige  mortier; 

De  iïamper  de  Mann  Gods,  die  's  Hemels  ipecerijen 
Soofijniloot,  dat  de  reuckgoe  zielen  kan  verblijen, 
En  God  fclf.  en ,  dat  noyt  als  hier  gefien  en  werdt, 

Hy  ftamptfemet  fijn'Tongh, fijn'  Herfs'nen en  fijn  Hert. 
132.    RAD. 

A/l  En  gingh  een'  boofen  bloed  de  lefte  van  fijn'  ueren 
-■•  Op  een  Rad  doen  befueren: 

Ey  j  riep  hy ,  als  hy  't  fagh  , 
Ick  hebb  foo  veel  gehoort  van  't  Rad  van  Avonturen ,. 

Of  dit  het  wefen  magh  ? 

133.    RAPIER. 

CLijptgeen  bloed-gierigh  Staelopyemandfijn  verfeer; 
^Die  't  C  hriftelick  verftaet  Geweer  is  maer  geweer. 

134,.  RASYN. 
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134.    R  A  S  Y  N. 

DE  rimpelende  Driiyv  werd  oudt  en  lieftelick: 

Gingh  't  raetde  Vrouwtjens  foo,  wat  waer'tgerieffelick? 
r3<r.    RINGH. 

•"^Eboeyde  Vingeren  in  Ringen  vijf  of  fes, 
^-*  Die  gulde  flaverny  ilreckt  recht  als  voor  een'  ftatie. 
Als  't  ons  een  ander  dé ,  wy  trocken  't  in  process ; 
Nu  gaenw'  in  hechtenis  by  will'ge  co ndem  natie. 

13*.    R  O  B  Y  N. 

ICk  fteld'  een  Boer  te  vre'en ,  en  noemden  een'  Robijn 
Een  droppekjen  wat  hert  bevrofen  van  Roo  wijn. 

137.    ROEMSTEECK. 
ROemfteken  heet  hetipel/t  en  magh  geen  Roomfteeck  heeten: 

Room  fteken  in  goed  Duytfch  is ,  vette  boter  eten. 

138.  NOCH. 
GEen  menfch  als  menfch,geen  Ey  als  Ey,geen  Bloem  als  Bloem. 

In  all'  Gods  Schepfelen  geen'  twee  gelijck  van  weien : 
Een'  ilechte  Roemfteeckfter  fou  Moer  Nature  weien  ; 
'k  Laet  ftaen  een'  dobbelen ,  s'en  heeft  noy  t  enckel  Roem. 

139.  ROER. 

T"\En  Krijghsknecht  voeght  het  wel ,  den  Jager  ftaet  het  vry  j 
f^f  lek  roer  geen  Roer  j  wat  roert  het  my  ? 

14.0.    ROOM. 

TT'OmtRoomen  niet  van  Room?  'tenfchijntnietalluytmiss: 
"■  Daer  all  de  Werelds  Room  fchier  binnen  Roomen  is. 

14.1.     ROOS-WATER, 

't  TS  waer ,  feid  een  Matroos , 

-■•Maey  blooft  gelijck  een'  Roos , 
Wants' heeft  haervollgedroncken. 
E  n  fiet  de  Roos  ftaen  .proncken ; 

lek  meen  s'  heeft  groóte  piss  : 
Dan,  komtgh' een  luttje later, 
Lett  op  de  Roos  haer  water, 
En  of  't  Roos-water  is. 

14.1.    S  A  C  K. 

l^Y  Aergaet  all  veelgeriefs in  een'fack ,  feghtghy ,  Jas: 
■*-^  Maer,  zijt  ghy  van  den  aerd  a!s  uw  Heer  vader  was, 
En  hoort'er  Hoeren  en  Gauwdieven  watgeloofsin , 
Tot  uwent  gaet'er  veel  geriefs  en  veel  geroofsin. 

143.  SA  NP- 
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143.    sandlooper. 

DIck Wateren  dunn  Sandzijn  even  driftigh  ichier, 
Veel  driftiger  de  Locht ,  noch  driftiger  het  Vier , 

Noch  driftiger  deTijd ,  die  wy  foo  weinigh  achten , 

Hetallerdriftighfle,  de  menfehen  haer'  Gedachten : 
Maer,  denckenfy  niet  goeds,  ofdenckens'ydelheit , 
De  Tijd  ial  't  winnen ;  denckt  met  haeft  aen  d'Eeuwigheit. 

144.    NOCH. 

DE  tijden  waren  boos,  en  zijn  't,  en  fullen  't  wefen  •, 
'kSie  geen' veranderingh  ter  wereld  voorde  hand  : 

Keert  om  uw  Tijd-gelas ;  het  fchijnt  wat  een  niew  welen , 

Maer 't  loopt  gelijck  het  liep,  en'tisall'tfelve  fand. 
147.    S  A  L  E  T  T. 

E  En  woorden-futfelaer  docht  het  heel  wel  te  weten , 

Diefei,  Salett  beduydtdatm'in'tíálettfaleten. 
1+6,    SCHAECKBERD. 

T*\E  gantfche  Wereld  is  een  Schaeckfpel  van  veel'  fïucken , 
■*-*  Daer  fpeelt  men  overhands ,  dan  qualick ,  en  dan  wel ; 
En  ick  vind  voor  mijn  hoofd  foo  veel  fpels  in  dat  fpel, 

Datm'  over  de  Copy  niet  eens  en  luft  te  bucken. 
147.     SCHAECKSPEL. 

VErwardevoddery,  fwaermoedige  vermaken  ; 

Is  Tijd  foo  dier'en  dingh ,  foo  driftigh  en  foo  fnell  > 
We^h  met  de  malle  kunft  van  tijd  verdrijvend'  fpel  5 
'k  Will  my  mijn  leven  noch  ontvoeren ,  nochontfehaken. 

148.     S  C  H  A  E  T  S. 

DE  befte  rijder  valt ,  daer  voor  hem  maer  een  ftroo'n  is> 
Soo  lett  het  minite  leed  die  't  gladde  pad  gewoon  is. 

149.    NOCH. 

't  CChaets-yfer  isfoo  fmall,  'ten  fchijnt  geen'ganghbaer'waer; 
^Nochtans,  als 't  Reden  ftiert,  iiet  hoe 't  in  onfe  macht  is : 

Maer  neemt  de  Reden  wegh ,  foo  't  by  dranck  of  by  Nacht  is, 

Men  foud'er  niet  op  ftaen  als  't  fes  mael  breeder  waer. 

ijo.    OOST-INDISCHE     SCHEPEN. 

Slet  watter  volck  van  Kruyd  will  blofeii , 

Hier  en  heel  verr'  van  hier  ontrent : 

Men  moet  het  laden ,  fou  men  't  lofen , 
Voor  foo  veel  keelen  foo  gewent , 

II.  Deel.  G  Zijn 



'JO  XIII.     B  O   E   C   K^ 

Zijn  wy  niet  qualick  uy  tgekofen ; 
Tot  fulcke  TaPlen  fonder  end 

Behooren  fulcke  Peper-doofen. 
iji.    SCHIETEN. 

TT7Eeftop  een'  less  verdacht,  die u  geneert  met  fchieten , 
»*  Verr' fchieté moogt gy wel; maer noyt moogt gy verfchietenj 

Of  't  werck  foud  u  ontfchieten. 
iyi.    S  C  H  E  R  M  E  N. 

|Ck  gunubey'tvermaeck  en d'oeffeningh  van  Schermen; 
•*■  'kMagh  lijden  dat  ghy 't  weet,  hoe  een  iichkonftigh  weert: 
Maer,  Sonen,  als  ghy 't  wel  en  door-wel  hebtgeleert, 
Onthoudt  dit  by  den  naem ;  't  is  maer  konft  van  befchermen. 

153.     SCHILDERT. 

DE  befte  Schildery  weet  ick  geen  naem  te  geven , 

Als  een'  waenwatige  verfchaduwingh  van  't  leven  : 

Wilt  ghy  haer'deughd  verftaen  ?  treedtin  den  Sonne-fc  hijn, 
En  (let  wat fchaduwen  van  't  fchoonfte  leven  zijn. 

15+.    NOC  H. 

/^  Een  levendigh  Pinceel  en  kan  't  by  't  leven  haelen  : 
^-*  All  quam  Apelles  weer, 

En  hondertand'remcer; 
All  menfchen  mijmeringh  ,  die  niet  en  doen  alsdwaelen  : 

Met  reden  noemen  fy't  ïn'thooge  Duytfch-Land ,  Maelen. 
155.    SCHIP. 

TTOe  fwack  is  menfchen  macht,  en  hoe  oneindigh  Gods ! 

■*-  -Mn  Zee  light  dit  Gebouw  gelijck  een  houten  Rots. 
En  all  hetgrootft  geweld  van  handen  wederftaet  het : 

Als  't  lichtfte  datGod  fchiep  (de  windj)  maer  blaeft,  foo  gaet  het. 
i?6.    NOCH. 

T?  En  Haeghfche  Joffers  hoofd,  dry  uren  langh  gehult , 

^Tenbreedftenwijtgeftelt,  gevlochten  engekrult, 
Schijntby  een  zeilend  fchip  niet  qualick  vergeleken , 
Met  touw  en  takelingh  en  Vlaggen  uy tgeftreken  : 

Maer  de  gelijckeniss  gaet  over  een'  zy  miss , 
Dat  dat  moyenonnutt,  dit  moy  en  dienftigh  is. 

p*j.    SCHOEN. 
TS  HandfchoenfuyverDuytfch,  als  wy  niet  beter  weten, 

-*  Soo  magh  ick  wel  met  recht  een'  fchoen  een'  Voet-want  heeten. 
158.  NOCH. 



Sneldicht.  ^ï 
158.    NOCH. 

DE  mode  van  de  Schoen  is  't  grouwelickft:  beftaen 
Van  alle  moden  die  Gods  vormen  tegen  gaen. 

Dan  daer  is  recht  in  't  Land :  wy  doenfedat  \vy  moeten  > 
Wy  tredenfe  met  voeten. 

159.    VOET    EN    HAND-SCHOENEN 

HAdd  Jan  fijn'  Handfchoenen  fíjn'  voeten  aengepaft , 
En  bey  fijn'fchoenen  bey  fijn'  handen  ,  dicht  en  vail : 

De  lucht  van  d'eene  iöuw  ons'  neufen  min  verveelen  , 
En  d'ander'  ongehjck  min  krabbelen ,  min  fteelen. 160.    SCHOEN-LINT. 

LIntisgoe'waer,  daer 't  bindt:  maer  daer  het  niet  en  bindt, 
JIck  bid  u,  Jonckertjens,  wat  doet  ghy  met  het  lint? 

161.    GEDECKTE    SCHUYT. 

IS'tnieteen'  doodkiit  ?  neen  't  -,  daervaltnoch  niette  erven  , 
't  En  is  noch  maer  een'  kift  voll  fwacke  diegaen  derven. 

W 
161.    SECREET. 

Aer  voor  dient  eigentlick  een  heimelickgemack  ? 

Voor  heim'lick  ongemack. 
163.    SERVET. 

MEn  vraeght  my  nu  en  dan ,  van  waer  het  woord  Servett  is  ? 
Heel  welen  weet  ick  niet 
Wat  het  voor  noen  bediedt : 

Naermiddagh  is  't  een  dingh  dat  feer  vuyl  en  leer  vett  is. 
ii+.    S  I  L  V  E  R. 

'k\  7Eritaeniet,  feght  Andries,  wat  dat  men  light  en  kout, 
*   Dat  Silver  altoos  lighft,  Goud  altoos  fwaerft  moet  wegen  : 

De  regel  gaet  niet  vaft ,  of  ick  weegh  niet  ter  degen : 
Mijn  Silver  weeght  altoos  veel  fwaerder  als  mijn  Goud. 

i6<¡.    S  L  A  E  P. 

Cletwateen'doodevreughddevreughd  is  die  menraept, 
^  Wan  neer  men  alle  daegh  eens  fterven  gaet ,  en  flaept ; 
't  Sal  my  te  nacht  wel  gaen ,  die  giiïïngh  kan  ick  maken 
By'tfandind'oogen  en  watgaepens:  ja  noch  meer  ■, 
Het  ginghmy  wel  te  nacht,  ickvoelhct  aen'tontwaken  ; 
Maer  dat 't  my  's  nachts  wel  gaet  en  voel  ick  nimmermeer. 

166.    SLAEPMUTS. 

A  Ls  ick  den  arbeit  weegh , 

-**  Die  'ck  in  mij  n  droomen  pleegh , G  2  Weet 
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Weet  ick  niet  t'onderfcheiden , 
Welck  ick  te  recht  van  beiden 

Het  befighft  heeten  moet, 

Mijn'  Slaepmuts  of  mijn'  Hoed. 
167.    SLEUTEL. 

ICk  kan  wel  in  een  deur  en  uyt  een  deur  geraken 

Maer'tfcheelt,  of 't  met  geweld gefchiet,  ofmetgemoe, 
En  of  ick  ilot  en  klinck  en  grendelen  doe  kraken , 

Of  dat  ick  't  met  beleid  van  ileutel-pijpen  doe. 
Betrouwt  men  u  bewind  van  groot  of  kleyne  faken , 
Siet  wat  ghy  niet  alleen  te  weegh  brenght ,  maer  oock  hoe. 

iá8.    SLYPSTEEN. 

T"\E  Slijpileen  neffens  't  Mess  en  flijt  niet  •,  tegen  't  Mess 
•*-^Gewreven  maeckt  hy  't  fcherp.  Neel,houdt  dit  voor  een'  less 
Ghy  moet  my  met  geweld  weerilaen  en  wederfpreken , 

Om  mijn'genegentheit  tefcherpen  en  t'ontileken  : 
Hebt  ghy  geen  lacchens  luft ,  biedt  my  geen'  tegen  weer ; 
Ghy  hebt  geen  nood  van  't  Mess ,  leght  maer  den  Slijpileen  neer 

169.     SNELDICHT. 

\7Raeght  ghy  wat  Sneldicht  voor  een  Dicht  is? 
*   Het  is  een  Dicht  dat  fnell  en  dicht  is. 

170,    S  O  C  K. 
T>  Edencktniet  wat  men  will ,  maer  wat  men  hebben  moet: 

*-*  Een'  Sockis  eigen tlick  een  Neusdoeck  van  een'  Voet. 
I7r.    S  O  N  N. 

\\7 Aer  't  Schepfel  en  die  't  fchiep  tot  eener  tijd  te  noemen , ^  *   Van  alle  wonderen  die  Menfchen  mond  kan  noemen 
En  zijn  noyt  hooger  twee  verfchenen  noch  gedocht 
Als  Gods  Soon  in  het  vleefch,  en  Gods  Sonn  inde  locht. 

ir-    s  O  U  T  V  A  T. 

"C*  En  fnell  j  gefouten  Dicht ,  dat  wijfe  lie'n  vermaeckt , 
'-r'En  is  geen'  fpijfe  die  gemeene  tongen  fmaeckt : 
Doorfoutt  uw'  redenen ;  't  volck  weet  min  als  een  Soutvat  j 
Van  hondert  Leieren  niet  een  die  't  rechte  Sout  vatt. 

17$    SPIEGEL. 

P\E  Narr  NarchTus  wasgeluckigh  in  fijn'  dagen , 
*-^  Doe  menfchen  ,  dat  ick  weet',  geen'  Spiegels  in  en  fagen : 
Hyftierf  een'  fachte  dood  5  want,  naerhy  vierighwas, 
Hy  waer  een' bloedige  geftorven  door  het  glas. 

174.  SPINNE- 



Sneldicht.  j» 
174.    SPINNEWIEL. 

HEt  Rad  gaet  als  de  Tijd ,  d'een  hand  verdrijft  dit  Rad , 
Daer  dient  fich  d'ander'  van  ,  en  doet  veelj  dat  'sftaegh  wat. 

't  Is  eerlick  tijd- verdrijven , 
Wat  doen,  en  wat  bedrijven. 

175.  NOCH. 

HEt  fpreeckwoord  gaet  wat  ilecht >  maer  't  ís  van  goede  ftoff: 
Haeft-rijcke  mans  of  vrouwen , 
Leert  het  van  't  Vlas  onthouwen , 

Die  te  veel  zeftens  grijpt ,  maeckt  het  wel  licht  te  grof. 
176.  NOCH. 

11 7  Erdt  niet  alte  haeftigh  rijck : 
W  Neemt  maer  weinigh  Vlasgelijck: 
Spinnen  is  voorfichtigh  winnen  : 

Die'r  fijn'  welvaerd aen  kan  ipinnen , 
Spoedt  met  eeren ,  en  beleeft 
Sonder  wroegen  wat  hy  heeft. 

177.    SPOREN. 

T  Wee  Sporen  haet  hetPaerd ;  een  daer  'tin  loopen  moet. 
Een'  die  het  loopen  doet. 

178.  S  P  Y  C  K  E  R. 

C  Etteens  werck  tegen  werck ,  dat  's  hullen  tegen  bouwen  j 
Zij n  fpijckers  niet  voor  Mans  als  ipellen  zijn  voor  Vrouwen  ? 

179.  STERREN. 

"p\En  Hemel fpreeckt Gods  eer,  en  ick  verftae  die  fpraeck : 
-*-^Maer,  fegg  ick,  als  ickdoordie  fpraeck  aen 't  fprekenraeck, 
Schoon' oogen  van  den  nacht,  ontallickheitvan  lichten, 
Te  veel  om  leegh  te  ftaen ,  te  weinigh  om  te  lichten , 

Waer  uwe  fpraeck  mijn'  fpraeck ,  mijn  eerfte  vragen  waer , 
Wat  doet  uw  Leger ,  en  tot  wiens  dienft  ilaet  het  daer  ? 

180.    STOEL. 

T)  Oent  Stoelen  wat  ghy  mooght ;  't  en  fald'er  niet  toe  komen, 
■'-'Dat  een  Hollandfche  Stoel  blinck'  als  een  Stoel  van  Roomen. 

181.    NOCH. 

DA  t  fitten  noodigh  is  leert  ons  het  licht  van  reden , 

£n  all'  detakelingh  van  zenuwen  en  leden ; 
Maer  wat's  daer  noodigh  toe?  vierftcylen,  dry,  of  twee? 
Een  fegg  ick  kant  hem  doen ,  en  mijn  bericht  is  ree : 

G  3  Pe 
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De  Straetemaker  fitt  en  arbeidt  gantfche  dagen 
En  hoeft  maer  eenen  ftijl.  Ickwouwfy  daeropfagen, 
Die  niet  en  achten  als  onnutten  overvloed, 

Daer  klein  beilagh  foo  nutt ,  foo  gnapp  is  en  foo  foet. 
i8a.     STOOF. 

DE  Stoof  is  als  een  Beeld  •,  s'  heeft  oogen  en  s'  en  iïet  niet , 
Daerom  beklaptfe  Griet  niet; 

Hads'  oogcn  en  een'  mond  als  Griet  heeft ,  't  mofter  uyt , 
Wat  Griet  heeft ,  een'  gedoofd'  of  een'  gebraden  huyd. 

183.    NOCH. 

'k  W  J  Eet  niet  of  't  elders  oock  voor  waer  uyt  gaet ,  of  wonder ; 
»»  Ons'  Vrouwtjens  vallen  warm  en  hebben  't  vier  van  onder 

18+.    NOCH. 

MOM  een'  Stoof  alle  dingh  met  all'  haer  oogen  fien , 
Wat  faegh  ly  menigcn  gefenghden  aers  en  dyen  ! 

18,-.    NOCH. 

BEhoeft  men  tot  goed  vier  veel  houds  en  menigh  torfje: 

Een  kooltjen  in  een'  teil ,  twee  koolrjens  in  een  korfje 
Doen  emmers  foo  veel  deughds:  ja,  (Too  men  't  Volck  gelooft 
Dat  fich  van  onderen  plaifierigh  litt  en  ftoofr/) 
Doen  dobbel  foo  veel  vreughds,  lbo  fcheelt  het ,  will  ick  leggen 
Een  dingh  of  uyt  of  in  fijn  rechte  plaets  te  leggen; 
En  foo  het  Weinigh  wel ,  het  Veel  niet  wel  en  light, 
Daer  wordt  met  weinigh  veel ,  met  veel  niet  veel  verricht. 

1S6.    Y  E  T. 

TCk  fagh  wat  by  den  wegh  noods  halven  neergcleit  •, 
■*■  Daer  hebb  ick  op  gefeit  -, 

Foey !  is  't  lbo  vuyl  voor  't  oog!i,wat  moet  het  voorden  neus  zijn 
Van  duyfenden  om  een  is  't  van  een'  moyc  Meid  -, 

En  noch  wil  111' amoureus  zijn. 
187.    TABACK. 

Ty  Oock-drinckers  krijgen  dorlr  van  drincken  :  want  die  dorft 

*-^  Komt  van  haerbinnenftetedroogen  tot  een'  korft : : 
Die  korft  eifcht  vochtigheit,  en  moet  van  niewsgenattzijn; 

Soo  drinckens'  haer  doornatt  tot  dat  ly  drinckens  latt  zijn  : 
Die  o  ver- vochtigheit  vereifcht  weer  niewen  roock; 

Soo  zijn  fy  ftadighaen'tgelepp  ofaen'tgcfmoock, 
En  dat  rad  gaet  rondom ;  hoe  lbu  men  feggen  mogen , 

Ofdroogens'om'tgcnattj  of  nattens'om  hetdroogen  ? 

188.  TA- 



M 

Sneldicht.  ¿f 
188.  TAFEL. 

Y  du  nekt  een' Wafel 
Rijmt  wel  op  Tafel , 

En  Pannekoeck 

Op  Ara  meiaken;  foet,  ickmeen  op  Tafel-doeck. 
189.  NOCH. 

'kTTN  ken  den  mann  niet;  maer  een  ilechte  Doctor  waft, 
•*-*  Die 't  woord  uyt  vond  van  Tafel, 

Daer  niet  op  iluy  t  als  Wafel , 
En  foo  veel  beter  fpijs,  niet  op  rijmt,  macr  op  paft. 

190.  NOCH. 

HEt  fcheelt  veel  met  wat  fpijs  de  Tafel  werdt  geladen 
Om  t'eten  met  den  mond ,  of  met  bet  heele  Hoofd : 

Hetluydt  watongerijmt ;  maer 't allerfappighft  Ooft 
En  voedt  ons  niet  foo  veel ,  als  d'allerdorfte  bladen. 

191.  NOCH. 

DOctoren  weten  't  wel ,  en  prekender  vry  veel  af ; 
Maer  Mond  noch  Maegh  en  hoort  na  reden  noch  verbod \ 

Op  dit  beklaegelick  behaegelick  Schavott 

Zijnw'  elck  onseigen  Beul,  en  bijten  ons  de  keel  af. 
)?z.    TAND-STOKER. 

TAn  heeft  geen'  tanden  meer  als  in  een'  Doos  of  Koker, 
En  doet,  als  had  hy  groot  gerief  van  een'  Tand-ftoker: 

Dewijl  het  feker  is  dat  hy  't  niet  doen  en  kan , 
Is  't  wonder  dat  elck  een  fijn'  tanden  ftoockt  met  Jan  ? 

193.    T  A  N  G  H. 

GOd  maeckt'  een'  hand  van  vlcefch,  de  menfehen  een'  van  yfer: 
Doe  't  vier  gefchapen  was  maeckt'  hy  fe  foo  veel  wijfer. 

19+.    NOCH. 

"CEn  handfehoenvan  fachtleer  en  kan  hem  niet  verwaren , 
■^Hy  heeft  een  tangh  van  doen ,  die  kolen  hand'len  moet. 
Komt  u  yet  all  te  heets  te  vooren ,  laet  het  varen , 
Of  weeft  gewapent  met  een  y feren  gemoed. 

19?.    TAPYTEN. 

"C  En  Masker  is  een  lapp  die  een  witt  aenficht  deckt ; 
■*-^  't  Muer-masker  doet  dat  oock :  maer  't  ifler  mé  gegeckt : 
Dat  masker  fchutt  de  Son  n  ;  hier  magh  geen' Son  op  fchijnen, 
Als  door  een  Masker  weer  van  Blinden  of  Gordijnen. 

i<?6.  NOCH. 
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i96.    NOCH. 

DTe'c  buyten-Bofch berijdt,  heeft  binnen  geen  van  doen } 
Die  'tbinnen-Bofch  befitt  foeckt  het  vergceffch  in  't  groen  : 

Het  magh  de  prachtige  gevalligh  zij  n ,  of  fpijten , 

Daer 's  ergens  o  verdaed>  inCoetfen,  of  Tapijten. 
197.    TEERLING  H. 

JA ,  Teerlingh ,  feit  Andries  ■,  wel  magh  't  een  Teerlingh  heeter 
Hy  heeft  my  meer  verteert  als  drincken  doet  of  eten. 

198.  TOOM. 

't  O  Aert  daer  een'  Vrouw  op  fat  fprack,  of  wouw  geerne  fprekei 
■*■  Wat  wil  men  my  't  gebitt  met  Toom  en  Mondftuck  breker. 

't  Waer  niet  onredelick  bedacht , 

Datm'  eerft  wat  forghde  voor  de  Vracht. 
199.  NOCH. 

't  T)Aert  leidt  men  by  den  mond,  de  Mcnfchen  by,  en  met  j 
■*■   By  't  eten  meeftendeel ,  met  woorden  altemet. 

aoo.    T  O  R  F. 

'k  "VT  Eem  datter  flijcks  genoegh ,  hoe  dat  het  moge  mind'ren , 
■l"^  Voor  onferkinder  kin  d'ren 

In  't  Veen  te  vinden  zy ;  dewij  1  't  eens  op  gaen  moet 
Daer  niemant  by  en  doet , 

Als  eens  den  Hemelfai  gelijck  de  groóte  korf  zijn, 

En  d'aerd  maer  eenen  Torf  zijn , 
En  eindigen  in  brand , 

Wat  fullen  wy  dat  vier  doen  eten  in  ons  land  ? 
201.   TOREN. 

TTOc  niet  is  't  uy  terfte  van  't  menfchelick  geweld  ! 
■*■  •* Een  Toren  op  der  aerd  is  niet  foo  hoogh  te  achten 

In  reden  van  gedachten 

Als  op  het  KuiTebuyl  het  hoofje  van  een'  Speld. 
201.    NOC  H. 

T  ]W  Toren  is  foo  hoogh  als  Toren  wefen  kan : 
***^  Maer  wacht  u  voor  Gods  Toorn ;  die  gaet  veel  hooger,  Jan 

203.    T  U  R  C  O  I  S. 
TC  k  noemden  een  Turcois,  om  met  een  kind  te  mallen, 

■*■  Een  brockjen  Hemels,*diepin  d'aerde  neergevallen. 
m  2c+.     VASTEN. 

'  k  \7Erfta  't  Roomfch  vaften  niet :  men  moetmy  onderwij  fen 
'  In  wat  boeck  vaften  heet ,  veranderen  van  fpijfen : 

Er 



Sneldicht.  *♦ 

En  als  vvy  ons  fomtijds  verfadigen  in  't  land , 
Enfomtijdsonfen  luft  vervullen  aen  het  irrand, 

Welck  is  het  ftichtighfte  van  die  twee  leck're  dingen , 
't  Goed  cier  van  Rijswijck,  of  't  goed  cier  van  Scheveningcn  ? ie-.    VASTELAVOND. 

'klTTEetnietwie'tilempeneerften  't vailen  korts daer  na  vond} 
*  *  Dat  's  Papen-werck  geweeil.  Dit  weet  ick ;  eet  men  niet, ¡ïoo  vail  men ;  is  men  dood ,  men  eet  niet :  daerom  fiet, 

's  Daeghs  voor  den  iterfdagh  is  't  de  groóte  Vaftelavond. 
10$.  "v  E  N  S  T  E  R. 

T?En'  glafe  Venfter  en  ons'  Anne  zijn  gcnanden  j 
•*-'  Behalven  een  verfchill  dat  voeten  heeft  en  handen  : 

Ons' Ann' is  wel  foo  licht  j 
Maer  nergens  na  foo  dicht. 

ao7.    VERREKYCKER. 

T_7  Eel  verr'  werdt  heel  naer  by,  naer  by  bykans  aen  een , 
■■■*  Vier  mijlen  weeghs  tot  twee,  een' mijlefchier  tot  geen', 
Verr-fienders,  fietwattoe;  fal  't defekunftlangh  herden, Wat  een  klein  bolletje  fal  heel  de  Wereld  werden ! 

io8.    NOCH. 

A  Ls  Pier  aen  't  poyen  is ,  en  valt  aen  't  oude  blafen 
•**  Van  Adelen  van  Goed,  enlieghteenyederitommj 
All  dat  hier  bolle  doen  doet  hy  door  volle  Glafen , 

Maeckt  alle  dingh  heel  groot  en  keert  het  av'rechts  om. 
aop.    NOCH. 

X  7Erríieneniftnietall,  maer  verr  fien,  en  veel  teffens : 

*  Die  dat  kan ,  gaet  voor  Verr  en  voor  vooríichtigh  uy  t  : 
Men  lie  foo  verr  men  will ;  hy  komt  aen  geen  beiluyt, 
Die  maer  een  dingh  en  liet  en  niet  met  al  1  daer  neffens. 

aio.    NOCH. 

D Aer  ick  een'  Moye  Meid  fagh  in  haer'  Vender  leggen , 
Methaer'neusin  de  locht  en  een'  hand  aen  deBuys, 

En  halen  Júpiter  met  haer'  fchoon'  oogen  t'huys ; 
Moer,  feidick,  dat  gaet  wel ;  maer  wat  fal  Juno  feggen? 

au.     NOCH. 

'k  II  Oev  maer  een  oogh  in 't  zeil,  een  aen  den  blieken  Brill, 
■^-  Als  ick  fcherp  toefien  will  : 

.  Waer  heeft  men  oy  t  gelefen , 

Datm'  om  te  deegh  te  fien ,  ten  halven  blind  moet  weien  ? II.  Deel.  H  2i2.  VIER. 
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aiz.     VIER. 

T70cy }  jonge  luy  ,  by  't  Vier  ?  kont  gh'  u  maer  fitten  warmen  ? 
•F  Ghy  hebt  Vier  in  de  mouw ,  in  handen  en  in  armen  : 

Doet  wat ,  tot  dat  ghy  fweett  j  ^ 
Dat's  foo  gefont  als  heet ;  J 

Kunt  ghy  't  niet  willen  doen  om  dat  ghy  't  doen  foudt  moeten  ? 
Daer 's  meer  Vier  3  wandelt,  en  ontfteeckt  het  met  uw' voeten. 

113.     VIERSLAGH. 

SLaen  ick  twee  keyen  tegen  een  ; 

't  Vier  vlieght'er  met  een  fpronck  uy  t : 

Klaes  is  Key ,  Jan  is  Key :  hoort  naer  den  ilagh  van  re'en 
Daer  met  fy  liggen  en  klabotfen  met  haer  tween  ; 

Daer  komt  niet  een'  goe'  vonck  uyt. 
214.     VINGERHOE  D. 

rT"'Rijn  draeght  een'  Vingerhoed  > 
-■•  Al  droegh'er  Trijn  noch  negen , 

't  En  waer  haer'  Mann  niet  tegen : 
Want ,  feght  hy ,  vrome  bloed , 
Als  w'  een  krackeeltje  kregen , 
Dat  wy  fchier  's  daeghs  eens  plegen , 
Sy  fouwme  met  dit  goed , 

Al  naeydefy  wat  min,  min  krabb'len  dan  fy  doet 
aiy.     V  I  O  L  E. 

HEt  Spinwiel  en  de  Veel  fchijnt  fchier  een  dingh  te  zijn : 

De  recht'hand  roert  het  werck ,  en  doet  alleen  de  fnaergaen  j 
Deilinckedoethetwerck,  dan  eens  grof,  dan  eens  fijn. 
Mits  duym  en  vingeren  forghvuldighopeen  haergaen. 

't  Is  waer  dat  d'een  Geluyd  en  d'ander  Gaeren  fpint : 
Maer ,  alsw'  eens  fullen  gaen  daer  wy  toch  allegaer  gaen , 
Sal  Gaeren  en  Geluyd  d'een  zijn  als  d'ander  -}  Wind. zi6.    V  L  A  G  G  E. 

QCheeps  vlagge  wijftden  Windgeduerigh  naerhydraeyn,    ! 
^En  elcke  Kabel  dient:  wat  doen  ons' jonge  Heeren 
Met  linten  op  de  Broeck  en  op  den  Hoed  met  veeren  ? 

Die  vlagge  wij  ft  den  Wind  die  in  haer'  hoofden  waeyt. 
217.     VLOER-SAND. 

TPvE  fteenenin  hetfand,  enweerfandopdefteenen! 
*-^  Het  fchijnt  de  menfchen  meenen , 

Hacr! 



Sneldicht.  eg 

Haer'  huyfen  moeten  zijn ,  als  ftof  van  dobb'len  thoon , Aen  weerlij  even  fchoon. 
218.    W  A  N  B  A  S. 

DE  Wijn  en  is  geen  Wij  n ,  wanneerm'  hem  wan  laet  leggen  > En  light  de  mans  macht  wan , 
De  mann  is  Baes  noch  mann : 

Wie  weet  of  vrouwen  dat  met  Wan  baes  willen  leggen  ? 
219.    WECKER. 

V Reeft  voor  den  Wecker  niet  •,  hy  fal  lich  niet  verflapen , 
Maer  aenllaen  alsgoe  lont  en  laedkruy  t  op  de  pann  : 

Een  fpijtigh  wonder  is  't  daer  ick  m'  aen  kan  vergapen  : Kan  een  dood  Yferwerck  dat  een  Menfch  niet  en  kan  ? 

^  220.    WEERHAEN. 

HAeghfch  Hooffche  pronckend  volck,het  zy  dan  Man  of  Wijf, 

Die  meer  gevolghs  begeert  dan  uw'  Bors  wel  kan  voeden ; 
Lettwelop  mijn  bedrijf: 

'k  Hebb  altoos  in  den  Wind ,  en  noyt  en  kan  ick  fpoeden  > 
Dereden  is,  mijn  lieert  is  grooter  als  mijn  lijf. 

zal.    NOCH. 

T  "f  Et  wifpeltuerigh  dingh ,  dat  hier  van  Ooft  tot  Weft 
■*--*  Vijf  fes  mael's  daeghsbeweeght  (hebb  ick  het  wel  onthouwen 
Wat  alle  Mans  aerd  fcheelt  van  allen  aerd  van  Vrouwen} 
Magh  wel  een  Weerhaen  zijn  j  maer  een  Weerhoen  waer  beft. 

222.    WENTELTRAP  P. 

DE  trappen  wentelen  daer  langhs  wy  in  dit  leven 
Ten  hoogen  Hemel  gaen ;  en ,  na  die  fwieren  gaen , 

Geraeckt  men  hier  en  daer  aen  't  gapen  en  aen  't  ftaen , 
Na  yd'le  dingen  lich  fchoon  weten  voor  te  geven. 

Elck  een  proeft  dat  in  't  lijn : 
Maer  kan  't  niet  anders  zijn , 
Laet  ons  Gods  goedheit  loven , 
In  't  einde  raeckt  men  boven. 

223.    SCHOON     WINTER-  WEER. 

DE  Winter  lacht  ons  toe:  de  Schepper,  die'tal  wijfTelick 
En  al  genadigh  doet  wat  fijn  arm  fchepfel  raeckt, 

Maeckt  dat  geen  leedenlett,  maecktongemackvermaeck, 

Maeckt  onweer  tot  goed  weer,  en  felf  het  Ysonyflelick. 

Hz  3i+.  WYN. 
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224..    W  Y  N. 

GOd  maeckte  Water  Wijn  •,  en  't  heefc  Gods  volck  ontftelc : 
Maer  Gods  volck  was  foo  blind  als  't  zedert  is  gebleven : 

Hoe  kond  haer  anderlins  het  Wonder  wonder  geven  ? 

Deed  God  niet  alle  daegh  het  felve  werck  in  't  veld  ? 
M,y.    W  Y  S  E  R. 

*  Wee  vrijfters  heeft  Andries  in  als  j 
Maer'tisinfchijn,  en  die  is  vals: 

Gelijck  de  wijfers  van  de  Kloeken 
Veeltijds  het  raderwerek  bejocken : 
All  ftaet  fijn  wijier  dan  op  tween  > 
Van  binnen  gaet  fijn  hert  op  een. 

tx6.    W  I  P  P. 

Jrck  was  ter  Wipp  verweièn , 
En  liet  niet  eenen  traen: 

Hy  fei  ,  wat  foud'  ick  vreefen  ? 
't  Is  meteen  wipp  gedaen. 

227.    W  O  L  L. 

DE  Beeftjens  onder  all'  't  viervoetige  gefchapen , 
Die  niemant  leed  en  doen ,  ontneemt  men  Hnyd  en  Haer : 

En  't  is  noch  maer  half  werck,  eerft  ftekenw'ons  in  haer, 
Dan  fteken  w'  haer  in  ons  ■,  dat's  heel  werck :  Anne  fchapen. 

X7&.    Y  S  E  R. 

/""^  Oud  is  wel  goed  en  fchoon  -,  maer  't  krijghsvolck  is  wel  wijfer 
^-*Als'c  opeen  kerven  gaet,  lbo  geeft  men  Goud  voor  Yfer. 

225».    Z  Y  D  E. 

ZY  blinckt  wat  meer  als  Woll ;  dat  voordeel  ifler  by : 
MaerZy  is  maer  als  Melck,  en  Woll  als  Rijftenbry  } 

Ja,  laets'  ons  op  de  kunfl:  verfnipp'ren  en  vervormen  , 
Wy  thoonen  wat  wy  zijn  j  wy  kruypend'er  niet  by, 

Wy  kruypen  in  de  wormen. 

Einde  da  dertienden  Boeeks. 

VEER- 
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VEERTIENDE     BOEC  K. 

SNELDICHT. 
*  Uyc  Engelfch  OnDicht.  .  Mm 

VOORSPRAECK. 

TW  TC/  is  #>'  maegh  verzeet,  nu  Tvalght  ghy  yanmijn' jptjjê»; 
\^%  Ick  moet  u ,  Lefer-lief,  den  eet-luft  op  doen  rijfen 
Met  een  fcherp  achterna. ,  dat  tot  den  neus  verheught , 

En  op  de  tonge  bijt :  't  Is  een  geleende  vreughd 
Daer  ick  u  op  onthael ;  meer  Leengoed  is  oock  goed  Goed, 

En,  die  't  Trel  eigent,  doet  gelijck  Nattier  in  't  bloed  doet  i 
Wy  eten ,  en  jy  maeckt  ons  eten  Fleefch  en  Been : 

Soo  hangen  Jvy  van  Kruyd  en  Beeften-vleejch  aen  een. 

Maer  hier  is  Menfchen-vleejch ;  dat 's  beter  als  van  Beeft  en: 
'kVerjpreeck  my-,  dit 's  een  Leen  van  edel'  menfehen  geeft  en, 
Van  menfehen  die  Teel  eer  der  Engelen  getal 

Vervulden  op  der  aerd,  fints  by  jivaer  ongevall 

Ten  deel  ont  Engelt  zijn.  Die  menjehen  (jnaer  hier  dool  ick) 
Dier  menfehen  Vaderen ,  voor  dejen  leijs  en  vrolick, 
Zijn  Dichters  van  de  ftojf,  die  met  mijn  doove  Dicht  > 
Verbetert  of verflfcht ,  ver  done  kert  of  verlicht, 

Op  't  HolLtndfche  Thooneel  verfchijncn.  Laet  het  heeten  > 
Dat  fy  verdonckert  zijn ;  noch  is  my  danck  te  loeten 

Dat  ick  mijn  JchaduTven  haer'  luyfter  heb  geleent. 
Soo  maeckt  de  Schilder-konft  tot  /pieren  en  gebeent 

Haer'  platte  ver^ery :  en ,  als  't  all  Tvitt  alleen  Tvaer , 

'tWaer  onuytfcheidclick ,  of 't  hier  jpier  en  daer  been  Tvaer; 
't  Srvart  geeft  het  Tvitt  fijn  lijft  de  doncker  maeckt  het  klaer\ 

En  "Stat  Tvaer  Manefchijn ,  Tvanneer  't  geen  Nacht  en  Tvaer  ? 
Of,  Áunckt  u  't  Holland  je  h  JTvart  het  Engelfch  Tvitt  te  decken ; 

Noch  komt  u  'tjrvartte  baet:  'kHcbb  lamper-doeck  fien  trecken- 

Voor  ocgen  die  't  geTveld  van  Somer-Sonnen-jchijn 

Niet  uyt  en  konden  fitten.  Lnct  my  dan  't  lampers  zijn; 
H  $  Nbch 
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Noch  blijf  ick  aen  den  danck,  die  *ek  voor  de  moeyt*  van  't  dichten 
Ten  minjlen  heb  verdient  :  verdom: k' 'ren  is  verlichten  , 
~Dxer  't  oogh  by  Tcerdt  verlicht ,  en  met  gemack  door  fiet. 
Misgunt -men  my  dte  eer-,  noch  een  onnoojèl,  y  et, 
Onjchtddight  mijn  beflacn :  Ten  minjlen  jitlt  ghy  jèggen  , 
Is  deje  jpijs  job  goed ,  Joo  quaed  om  te  verleggen  , 
Soo  qualick  of  gerecht ,  hoe  lecker  in  de  keel , 

Hoe  fapigh  foufe  zijn  in  't  jauceloos geheel.' 
Mijn'  meeningh ,  Lejer ,  is ,  't  jou  Engelfch  OnDicht  Tvefen  , 
Hadd  ick  het  niet  gedicht :    En  Tvie  derft  Engeljch  Ie  jen  ? 
Wie  jchrickt  niet  voor  dien  druck?  en  Teie  on t fielt  jich  n/et , 
Die  eens  oud  Engeljch  fxgh ,  en  eens  niele  Engeljch  jiet? 

r. 

■f  Ck  ftiet  een'  Vent  om  verr',  diem'  in  den  wege  trad : 
H^  Hy  rolden  in  de  goot ,  en  foo  vuyl  en  foo  natt , 

Quam  onder  mijn  geficht,  enfei,  wat's  dat  te  feggen 
Is'ternft,  ofis'tom'tjock?  Ick  woud't  hem  nietont 

leggen. 
En  fei ,  't  was  rechten  ernft.  Ho  ,  fprack  hy  ,  foo  is  'c  wel  : 
Want  anders }  ick  en  houw  niet  veel  van  fulcken  fpel. 

2. 

T^  Ort  Keesje  draeght  altijd  wat  ruyekens  in  de  hand : 
•*-^-  't  En  is  niet  te  vergeefs ,  het  heeft  een  wijfe  want : 
Sijn  neusje  ftaet  foo  leegh ,  hy  heeft  all  veel  te  keeren 

Dat  van  de  menfehen  komt ,  all  ilekens'  in  haer'  kleeren. 

3- 
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Voor  een  gemeen  verftand : 
Nochtans  tot  veel gefweers  fchijnt  watceloofste  hooren: 
Nell  heeft  den  felven  eed  nu  thien  jaer  langh  gefworen. 
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5.   'kRiep, 



Sneldicht.  ¿, 

'k  U  Iepjan,  ey  houdt  mijn  paerd,  'kfal  u  niec  langh  benou-ven : ■T^  Maer,  feid  hy,  is  't  niet  quaed ,  en  kan  't  een  mann  wel  hou- wen? 

Jafei'ck,  gemackelick,  die'rmaerin'tminftoppaft: 
Jan  fei,  is'teen  manswerck,  foo  houdt  het  felver  vaft. 6, 

HPEun  fpeelden  op  fijn'  Luyt  voor  Neeltjens  doove  deur ; 
•*-  Neel  waftèringeftoort,  en  riep  niet  eens,  gaetdeur;  ■ 
Maer  danckt'  hem  voor  de  moeyt  met  handen  voll  van  fteenen. 
SintsisTeunaen'tgevloeck,  inplaets  van'toudeftenen  : 
Wat  lett  hem?  Is  hy  niet  Amphionsmetgeiell, 
Die  fteenen ,  als  hy  wouw ,  dédanflen  op  iïjn  fpel  ? 

7- 
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-*-*-»  Soo  doen  de  Princen  mé , 

Of 't  een' gelijckeniss  eens  menfchen  tot  een  beeft  isj Sy  geven  meeftdaer  meeft  is. 
8. 

r\  Aer  vrijdde  een  rijcke  Geck ,  die  nergens  kon  geraken : 
-■-^Elck  vreesde,  fulcken  Vaer  fouw  fulckekinders  maken. 
Datfchuttick,  feideGeck:  mijn  Vader  was  een  Mann , 

Die  wijs  hiet,  en  ick  geck;  fiethoe'tverkeerenkan. 
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, 
-*  Indien  den  aenilagh  mift.  Gaet ,  fprack  de  Veldheer ,  gaet. 

Indien  fy  dat  beftaen ,  ick  fal  't  haer  doen  berouwen , 
En  voor  uw  eeriigh  hoofd  íes  hoofden  afdoen  houwen. 

Vlaer,  fei  de  Hopman  ,  Heer,  't  geen  ick  eerft  weten  wou , 
fs ,  of  van  feilen  een  op  mijn  hals  paften  fouw. 

io. 

Dier  liep  my  tegen  't  lijf,  en  wouw  geen  ftroo-breed  wijeken  -3  . 
Hy  fei ,  't  en  luit'  hem  niet  voor  ydergeckte  ftrijeken : 

Maer,  feid  ick,  datluftmy, 

En  trad  van't  iandpad  af,  en  liet  den  geck  voor  by. 
ii. 

|  S  't  vreemd ,  een'  bruyne  Kinn  met  een  Hoofd  grijs  gehaert  ? 
Mijn  Hoofd  is  twintigh  jaer  geboren  voor  mijn'  Baerd. 

12.  My 
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ia. 

MY  quam  een  Paep  aen  boord ,  en  focht  my  te  bekeeren • 
lek  was  hem  moe  gehoort,  eer  hy  begon  te  leeren : 

'kSie,  feidhy,'tgaetu'teenoorin,  en 't  ander  uyt. Neen,  Domine,  ghyfluytt, 
Het  gaet  heel  anders,  iuquar», 

't  En  kan  't  een  oor  niet  uyt ,  dat  noy taen  't  ander  in  quam. 

\\/Ie  op  fijn  twintighftjaernietfehoonenisvanaenfien, 
*  *    Op  't  dertighfte  niet  fterek ,  op  't  veertighfte  niet  wijs  , 

Op'tvijftighftenietrijck,  houdt  her  voor  een  bewijs, 
Daer  fultghy  nemmer  fchoon,  fterek, wijs,  noch  rijekdom  aen  fier 

i+. 

TV  /f  Oy'  Anne  ftalmijn  hert  foo  haeft  als  ickfe  fagfr; 
-*"^Mijn  liefdieveggetje,  brenght  dat  hert  voor  den  dagh, 
Of  geef 'ter  't  uwe  voor :  want  liet  toch ,  watte  perten  ! 

Wat  doet  ghy  met  twee  herten  ? 

Indien  ghy  't  weyg'ren  derft ; 
Hoort  hoe  't  'er  is  verkerft  : 

'k  Sal. all  omluyden  doen  dit  kunftige  verwij tje , 
Moy  Anneyen  is  maer  een  dubbel-hertigh  pnjtje. 

JAn,  kent  gh'  uw  Vrienden  wel ,  en  wie  ghy  mooghf  betrouwe; 
Voor  't  fekerfte  te  houwen  ? 

Uw'Luyfen.  hoe  ghy  meer  met  armoedzijtbelaen, 
Hoefyuvaftergaen. 

16. 

EEnftrafteDirckinernft,  omdathyAnn*  bevrucht  Iridd; 
Het  fcheen  vreemd,dat  een  mann  fo oud,fo  wijs  genucht  hadi 

Infulckeonbondenheid: 

Maer  hy  gaf  kort  befcheid  ; 
Wel  Anne ,  gaet  fy  groot ,  fy  gaet  by  my  groot ,  Mann  e , . 

Dat 's  niet  vreemd  ¡  maer'twaer  vreemd  dat  ick  groot  gingh  b; Anne. 

'ff: 

Elvaren  van  den  Prins  is  't  all  datm'  in  den  mond  heit : 
Maer  ick  doegeen  befcheid.  het  waerder  mé  gefpottj 

Ick  drinck  op  mijn'  gefondheid  > 
Voor  d'ander'  bidd  ick  God. 

18.  Eer 

'<W 
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HT^En  Huysmann  in  denHaegh  getreden  by  derftraten, 

■'-'Riep,  ibete  lieven  Heer,  zijn  dit  all' Advocaten Met  defe  Tabbaerds  aen , 
Hoe  moet  het  hier  toegaen  ! 

Wy  hebbend'er  maer  een'  in  ons  arm  dorp  gekregen , 
Sinrsiftervoll  krackeels,  en  nemmermeer  ter  degen. 

is>- 
TEun  leefde  quellick  heen :  Truy  fagh  het  aen  fijn  weien , 

Enfei,  'tenfouwnietzijn,  h y  molt  gehylicktwefenj 
Dan  foud  hy  druck  en  rou  \v 

IVerf
etten

  met  een'  V
rouw. Teun fprack,  my  dunktghy  daer  de pleifter  van  mijn  fmertraeckf;

 

Men  feght,  getrouwde  Lien  die  lacchen  dat  haer  't  hert  kraeckt 
20. 

TTEnPaerd,  een  Hond,  eenKattenand're  beeften  reilen  : 
*-*  Maer  lbo  wy  't  wel  bepeifen , 

Van  beeften  is  't  gewiss , 
Dat  een'  Luys ,  naeft  den  Menfch ,  de  grootfte  reiiïer  is. ai. 

HEt  Schip  was  in  den  brand,en  't  foud'  het  Kruyd  haeft  gelden  i 
Men  moft  verbranden,  of  verdrincken ,  hoe  men 'titelden. 

Wel,  feid een lofle knecht, 
Is  dit  ons  left  gerecht  ? 
Laet  het  ons  wat  verdeden  •, 
Dood  of  dood  kan  niet  fchelen : 

Een  deel  gebraden  vleefch ,  een  deel  gefoden  me, 
En  danfte  loss  in  Zee. 

Z2- J An  JaniTen  blooden  Uyl  ontmoete  Teun  Sladood  , ,  Enhielllchwatgebelght,  dat  Teun  hem  niet en  kende: 

Teun  ki ,  't  en  kon  niet  zijn ,  't  en  waer  dat  hy  lich  wende  > 
Wel  kenden  hy  dien  rugg ,  maer  fagh  dat  aenfight  noot. 

T Om  had  een  Verckentjégeftolen  van  de  Moer, 
En ,  wat  hy  feiof  fwoer: 

De  voetjens  hingen  uy  t ;  daer  wierd  hy  op  gevangen  > 

En  mofte'r  fraey  voor  hangen: 

II.  Deel.  i  
In'c 



6á  XIV.    B  o  e  c  K. 

In  't  end  daer  quam  gená ,  foo  Tom  op  't  hangen  ftond : 
Soldaten  vraeghden  hem ,  dewijl  men  hem  ontbond , 

Hoe 't  Vereken  hadgefmaeckt  ?deduyvel,feid  hyfoetjens, 

lek  hadd  my  fchier  verftickt  aen  d'enden  van  de  voetjens. 

T)Hlip  droegh  een'  korte  dagg ,  in  plaets  van  een  rapier: 
t  Sijn  Hoopman  keef  'er  om,  enfei,  wat  hebt  ghy  hier? 
Eenkloeck  mann  fouw  dat  Mess  in  fijn'  maegh  konnen  fwelgen. 
Heer  Hopman ,  feide  Phlip ,  en  wilt  het  u  niet  belgen , 
Indien  daer  yemand  quam  die  daer  wat  lufts  toe  hadd, 

lek  fou  't  hem  in  fijn'  maegh  wel  krijgen  fonder  dat. 

JAn,  wacrick  toch  een  Boeck  gevallen,  feiCathrijn, 
Soo  moght  ghy  nacht  en  dagh  met  my  foo  befigh  zijn , 

Als  met  uw  Boecken  nu.    Wel,  feide  Jan  ,  en  lachten, 

lek  danck  u  voor  den  vond ,  ghy  hebt  feer  goe'  gedachten  > 
Een  Boeck  waer  recht  mij  n  flagh ,  mits  dat  ïck  kiefen  fouw  > 
Wat  Boeck  het  wefen  moft.  Wat  Boeck  toch  ?  fei  de  Vrouw : 

Een  Almanack ,  fprack  Jan  ■,  die  fou  my  't  lieffte  wefen , 
Soo  hadd  ick  al  Ie  Jaer  een  niew  Boeck  t'overlefen . 

MEn  eifchte  my  wel  eer  een  Graffchrift  voor  een'  Vriend : 
Ick  vraeghde.  wat  de  Mann  voor  eer-dicht  hadd  verdient}! 

Watdeughdenhy  befat?  geen'minfte,  noch  geen' meeften: 
Watondeughd?  oock  all  geen'  ?  gelijck  de  tamme  beeften, 
Had  hy  geruft  geleeft.  Hoe  oud  hy  was  geweeft  ? 
Men  feide,  feftighjaer.  Bekentnu,  diedit leeft, 

Of  't  Graffchrift  qualickluydt  dat  ick  hem  hebbgefchoncken: 
Een  Mann  van  feftigh  jaer  light  in  dit  Graf  gefoncken , 

Die  wierd  geboren,  fchreid',  en  leefd',  en  gaf  den  geeft. 

'Y  maten  met  een'Vorck,  wievantweelanghftewas, 
Jan  Langepier ,  of  ick.  de  Vorck  quam  wel  te  pas  -, 

Jan  was  my  boven  't  hoofd  pasáis  de  ftale  punten, 
Dieuyt  den  Vorck-fteel  munten  -y 
En  't  was  of  't  wefen  wouw  j 

Jan  haddeen'  lichte  Vrouw. 

28.  Piet 

W'
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Plet  fonck  voor  Scheveningh  in  d'ongeftuyme  baren. 
Men  feght ,  hy  is  den  wegh  van  alle  vleefch  gevaren } 

En  my  dunckt  dat  het  is 
De  wegh  van  alle  Viss. 

T£  Laes  vond  Kees  op  het  pad  van  beider  oude  fonden , 
J^Enfei,  ïck  weet  niet,  Kees,  ofditdeweghallis, 
Die  na  den  Hemel  leidt.  Neen,  feiKees>  want  gewiss 
Dan  waer  het  vreemd  geweeft ,  hadd  icker  u  gevonden. 

30. 

TEun  met  den  langen  Neus  en  met  de  lange  Tanden , 

Heeft  altoos,  alshy  will,  een  uerwerck  in  fijn' handen, 
I   Wanneer  hy  inde  Sonnmaerfoet  engrijnftoffuer} 

De  wijfer  is  fijn  Neus ,  en  elcke  Tand  een'  uer. 

V- 

'tFN  heeft  noch  flot ,  noch  reden , 
•*-'  't  Geen  my  werdt  overilreden : 

De  Wijn  waer  niet  goe  koop ,  wanneer  een  yeder  mann 
Soo veel  dronck  als ick  drinck ,  die drinck  foo  veelick  kan. 

3*. 
HEt  lufte  Bruyn  te  fien  hoe 't  met  fijn  backhuys  ftond , 

Dewijl  hy  in  een  Boeck  voor  vaft  befchreven  vond , 
Dat  groóte  Baerden  duyden 

Of  geck',  of  plompe  luyden: 
In 't  Spieg'len  by  dekeersfenghd'hy  fijnBaerd  op'tleft, 
En  fchreef  ftracks  op  den  kant  van  't  Boeck ,  Probatum.ejl. 

3ï- 

An  prees 
 
my  fijn  klein  bier, 

 
enfeid

,  
all  was 't  niet  fwaer,

 

Als  Antwe
rpfch

of  

Bredae
fch 

,  't  was  koeltj
ens  

en  't  waskla
er. J 

Ja ,  docht  ick ,  koel  en  klaer,  't  is  recht  lijn  lof  gegeven ; 
't  Smaeckt  of  't  een'  heelen  nacht  in  'c  water  hadd  gedreven. 

34- 

VErgeeftmy,  feid'ereen,  diemy  langh  had  ftaen  quellen Met  teemen  en  vertellen , 

Vergeeft  my,  hebbicku  wat  moeyelick  geweeft: 
Neen ,  feid  ick  tot  de  Beeft  > 

/  2  Aen 
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Aen  die  vergiffeniss  en  fald'er  niet  ontbreken  , 
lek  hebb  niet  eens  gelett  waer  af  ghy  hebt  ftaen  fpreken. 

JAn  heeft  fíjn'  appetijt  verloren ,  arme  Jan , Die  voor  thien  eten  koft ,  nu  niet  voor  een  en  kan : 

Verloren  appetijt ,  foo  yemand  u  vindt  leggen 
Die  arm  is ,  ick  moet  feggen , 
't  Is  een  verloren  man. 

3¿ 

An heeft  my  Koeckoecken  en  Uylen  leeren  vangen, 
Met  ftricken  en  met  ftangen : 

Soodanckbaeris  mijn  hert-,  waer  ick  iien  vliegen  kan 
Een  Koeckoeck ,  ofeenUyl,  gedenckick  ftracksaen  Jan. 

37- 

TRijn  wild  haer'  droncken  Mann  op  helpen  van  den  vloer , 
En  flepert  hem  te  bedd :  Trijn ,  fei  de  vochte  Broer , 

Ick  raed'  u,  laetmy  leggen, 
'k  Hebb  hier  mé  wat  te  leggen  ■, 

IckhebbhctHuysinhuer,  en'tftaet  my  vry,  mijn' ruil: 
Te  nemen  waer  't  my  kift. 

Sy  kreegh  hem  op  een'  llocl ;  daer  liers'  hem  fitten  roncken , 
En  gingh  op  haer  bejagh :  korts  is  hy  neer  gefoncken 

Entot  in't  Viergerolt:  de  Meid  riep,  Vrouw  ,  oh  Vrouw, 
MijnMeeftcrlightin 't  Vier:  Trijn,  die  hem  helpen  fouw, 

E  n  wouw  niet  op  van  't  kackhuys , 
En  riep,  Meid,  houdtje  backhuys 

Hy  heeft  het  huys  in  hucr ,  en  't  ilaet  hem  vry ,  fijn  ruil 
Te  nemen  waer  't  hem  luil. 

38. 

'  W  Neus  is  foo  voll  vier , 
Uw  Knevel  iraetfoofteil; 

Dat ,  waren  't  lonten ,  Pier , 
Uw  Backhuys  waer  niet  veil. 

't  t_|  ïelp  een  klein  Snijertjen  een  langh  mann  in  't  niew  pack, 
•*-  -"■  En  knoopten  hem  fijn'  kraegh  (dat  grou welick  gemack^ 

Tor  tegen  't  kaeckbeen  roe  :  daer  ftond  de  mann  en  worghde ,  , 
En  iagh  ten  hemel  op.  Het  Ventje ,  dat  hem  borghde , 

Nam 

U 



Sneldicht.  6p 

Nam affcheid ,  feggende,  Wel  moet ghy 't flijten, Heer: 
Adieu,  feid'andere:  maer  komt ,  mijn  lieve  mnntje, 
En  reickt  my  toch  ,  voor 't  left  mijns  levens,  noch  een  handje: Want  u  en  iien  kk  toch  naer  defen  nemmer  weer. 

40. 

MEn  vracghd  een'  armen  Dief,  waerom  hy  hangen  moft ; 
Of  't  om  fijn  ftelen  was?  neen  feid  hy ,  maer  om  't  vangen  j 

Wantfchoon  ick  hadd  foo  veel  geftolen  alsick  koft , 

Soo'ck  niet  gevangen  waer ,  men  hadd  my  niet  gehangen. 

DIrck ,  die  watSilverwercks  van  yemand  hadgeknelt, 
Wierd  van  een  eerlick  mann  dus  buyten  fchuldgeftelt: 

Hy  heefteen  Bekertje  meer  als  recht  uyt  genomen, 
Van  honger  j  kan  ons  dat  van  dorft  niet  overkomen  ? 

A.Z.     ■ 

"O  Ooch  eift'  een  Aelmoes  huys,  en  wierd  hemtoegefeght 
■*-*  't  Eerft  dat  vervallen  fou  w :  neen ,  docht  hy,  dat  's  niet  recht : 

Ick  weet  niet  hoe  datgaen  fal ; 

'k  Hadd  liever  't  eerfte  huys  dat  vallen  magh ,  en  ftaen  fal. 
4V 

XJ  Eel  wierd  een'  Meid  in  't  Hof,  en  moft  daer  trouwheid  fwee- •^^  ren. 
Men  vraeghde,  wat  fy  was,  of  Wijf,  ofWeew,  ofMaeghd? 

Mijn' Heeren  ,  feis',  een Maeghd.  men  feid' haer ,  fy  moftleeren, 
Hoe  dat  de  fweerer  lich  voor  Gods  gerichte  daeght , 

En  als  fy  't  fweeren  fouw,  foo  mofte'r  niet  aen  fchelen. 
Die  grouwelicke  less  begon  haer  te  vervelen  : 

Mijn' Heeren ,  feis'  in  't  end ,  en  hadd  haer  wat  bedacht, 
Of  ghy  my  op  de  lijft  als  een  jongh  vrou-menfeh  braght  ? 

++• 
"I  Ck  feid'  aen  Hopman

n  
Klaes,  die  't  met  verwond

'ren  
hoorden

  
5 

*  Ghy  mooght
  

vry  Bedelae
rs  

met  dufende
n  

vermoo
rden 

, 

't  En  is  geen'  misdaed
 
,  Heer ,  die  uw  Gewifle

  
raeckt , 

Hoe  veel  dat  ghyd'er
  
breeckt ,  ghy  hebt'er 

 
meer  gemaeck

t. 

+*■ 

W'  Keers-kift  is  berooft :  wilt  daer  geen'  rouw  om  maken  > 
Gewiss ,  die  dievery  fal  noch  in  't  licht  geraken, 

I  3  4.6.  Maey 

U 
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\  /i  Aey  wierd  voor 't  Recht  beklaeght,van  dat  fy  Hoer-huys  hiel} 
IVlja,  quam een Joncker,  ja,  dat fal  ick  ftaende  houwen.     • 

Liefjonckertje,  fei  Maey,  ick  vreefden  oft'  verviel ; 
Soo  ghy  het  ftaende  houdt,  foo  is  mijn  Huys  behouwen. 

47- 

WAer  zijn  die  hoornen  toch  daer  't  volck  foo  veel  af  praett , 
Sei  Anne ,  die  met  Lijs  gingh  kuyeren  langhs  ftraet  > 

Ick  fienfe  wel  in  't  veld  op  Offen  en  op  Koeyen , 
Maer  hebs'  op Koeckoecken  haer'  hoofden  noy t  fien  groeyen. 
Wel,  Annetje,  fei  Lijs,  wat  zijt  ghy,  dollofgeck? 
Men  fiet  die  hoornen  niet ;  fy  groeyen  in  den  neck. 
Danckhebt,  fei  Annetje ;  Ick  had  het  noy t geweten, 

Hoe  mijns  mans  Beffen  foo  van  achteren  verfleten. 

48. 

HPEu
n  

is  maer 
 
half  jalour

s  
van  Neel 

 
fijn  moye 

 
Vrouw

tje 
: 

**-  Hy  feid  ,  Neel,
  

weeft 
 
alleen

  
met  wieje 

 
wilt, 'kbet

rouwt
je: 

Maer 
 
als  ick  u  betro

uw  
alleen

  
by  yeder 

 
een , 

Dan  en  betro
uw  

icku  noch  niet  een  mann 
 
alleen

. 

JAn  heeft  fijn  Goedje  niet  verfett ; 
Men  laet  het  all  verkoopen , 

En  hy  laet  alles  loopen  % 
Sijn  bedd  alleen  blijft  hem  te  bet ; 
Hy  is  niet  fieck ,  en  houdt  fij  n  bedd. 

50. 

T£  Rijn  fagh  een  Edelmann  in  een'  bekenden  winckel 
-"-  Tabacken  fonder  geld ;  en  't  docht  den  goeden  kinckel 
Den  beften  koop  te  zijn :  hy  eifchten  oock  Tabac ; 
En ,  foo  hy  hadd  de  pijp  ontladen  metgemack, 
Trad  hy  ten  winckel  uyt :  de  meefter  trad  hem  tegen , 
En  maenden  hem  om  geld  >  dat  quam  hem  niet  gelegen , 
En  hadder  oock  niet  toe ,  en  hielder  oock  niet  van ; 

Hy  feid,  hy  moght Tabac  gelijck  een  Edelmann  j 
Gelijck  een  Edelmann  hadd  hy  Tabac  doen  halen, 
Gelijck  een  Edelmann  foud  hy  Tabac  betalen. 

jri.  An- 
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5i- 

ANdries  hiet  Lever-fieck ;  en  de  Purgatie-gever 
Wrocht  wat  hy  wercken  mocht  op  fíjn'  onftelde  Lever, 

In  't  ende  toonden  hy  den  Doder  fíjn  licht  Wijf, 
En  feid  hem,  te  vergeefs  doormartelt  ghy  mijn  lijf: 

Een'  quade  Lever  is  geen'  oorfaeck  mijner  plagen , 
En  quade  leeffter  is  't ,  die  my  dit  leed  doet  dragen. 

ANtoni ,  goede  Mann  van  't  boofte  Wijf  der  Wijven, 
Ontmoette 's  nachts  een  fpoock,en  wou  van  fchrick  verftijven, 

Maer  greep  een'  mannen  moed ,  en  fprack  het  ípoockfel  toe  j 
Geeft,  feidhy,  ofghy  zijteen  qua  Geeft,  ofeengoe; 
Een  goede  doet  geen  quaed ,  dat  hoef  ick  niet  te  vreefen , 

't  Waer  buy  ten  fijn  beroep  >  foudt  ghy  de  quade  wefen , 
Soo  diend'  ick  op  mijn  ftuck  te  paften :  Evenwel , 
Op  ons  lief  Swagersfchapp  gaen  ick  noch  veel  gerufter : 
Al  fietghy  feil  en  barfch,  ick  vrees  niet  voor  mijn  veil  5 

Die  emmers  overlangh  getrouwt  ben  aen  uw'  Sufter. 

53- 

E  En  goed  Mann  ,  dien  God  gaf 

Sijnboos  Wijf  t'overleven , 
Heeft  op  haer  heiligh  graf, 
Tot  haerdereer,  gefchreven: 
Hier  onder  light  mijn  lieve  Wijf: 
Verftaet  my  wel ,  ick  meen  haer  lijf: 

Haer  ziel  is  ergens  uyt  mijn'oogen 
Een  groot  ftuck  weghs  van  hier  gevlogen : 
Nochtans  niet,  hoop  ick,  in  de  Heil  j 
Sy  viel  de  Duy  vel  daer  te  feil : 

'tValtmygereeder,  tegelooven, 
Sy  is  de  woleken  door  geftoven  j 
Want  in  den  leften  donderflagh 
Hoord  ick  een  duydelick  gewagh 

Van 't  kijven  dat  mijn' arme  ooren 
Soo  dickmaels  hebben  moeten  hooren  -7 

Endoordatklat'ren,  foomy docht, 
Onternde  fy  de  ganfche  locht. 
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't  \%T  As  waerdigh  aen  te  mercken. 
*  *  Ghy  hoer ,  ghy  pry,  ghy  vercken ,. 

SeiNelletegensFy, 

Men  preeckc  uw'  boofe  wërqken 
In  Kluyfen  en  in  Kercken  : 

En  voeghdend'er  doe  by , 
lek  ben  foo  goed  als  ghy. 

NEcl  hadd  een'  wéddiñgh  aengegaen  , 
Sy  fouw  haer'  Koeckoeck  doen  verílacn, 

In  openbare  woorden 
Dat  hem  't  Kind  niet  en  hoorden. 
Jan,  feife,  fpeelteensbulleback, 
Soo  fal  ick  defe  ftoute  fack, 

Die  'ck  niet  en  kan  doen  fwijgen , 
Van  fchrick  te  bedde  krijgen. 

Jan  fpeelde  't  fpel ,  en  't  Kind  verfchrack , 
Soo  dat  het  fchier  een' wind  liet. 
Doe  riepfe,  wegh ,  wegh  bulleback, 

Mijn'  Dochter  is  uw  Kind  niet. 

56. 

DIrck  noyde  my  te  gaft ,  en  riep  meer  and're  gallen , 
En  fei  my ,  wilt  gh'  ons  op  uw'  eigen  fpijs  vergaften , 

Gelijck  als  Bueren  doen ,  wy  lullen  vrolick  zijn , 
En  ghy  fult  niet  een  dingh  betalen  als  den  Wijn. 

57. 

JAn  focht  een'  onbekend',  en  fprack  hem  felver  aen , 
Daer  hy  hem  in  een'  ringh  met  andere  vond  ftaen : 

De  mann  fei ,  'k  kend'  hem  wel  5  maer  hy  wierd  lcfl  gevangen , 
En,omiijn'dievery,  opdefeplaets  gehangen. 
Omdievery,  riep  Jan,  wel,  heerfchap,  dat  is  fijn, 
Moft  iulcken  Koeckoeck  noch  een  Dief  daer  neftens  zijn  ? 

I~"\  Aer  light  ghy ,  feid  een  fpreeuw,  en  weet  niet  meer  te  feggen 
•*-*  Soo  platt  als  Samlbn  dédePhiliftijnen  leggen : 
Ja,  feid  ick,  ick  bekent,  enghy  behoudt  het  veld, 
Een  Ezels  kakebeen  heeft  my  te  neer  gevelt. 

fc>.  Mijl 
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59- 

MYn  Doftor  bad  mijn'  Smit,  hy  wouw  fijn' 
Een'aderindenbuyck:  en,  als'twerck  w; 

Merrie  flaen 

was  gedaen , 

Bood  hem  wat  gelds  te  loon :  de  Smit  wouw  geen  vereeringh : 

Heer,  feid  hy,  'kneem  geen  geld  van  lieden  van  mijn'  nceringh. 
60. 

HPRijn ,  onfe Kuypers  Wijf ,  hadd  in  haer  bedd  gepiil : 

•*■  DeKuyper,  die  geen' raed  voor  'tleckeWijfenwift, 
Sloegh  met  een  hoep  daer  op ;  men  feid  hem ,  op  haer  klagen , 

't  Wijf  was  het  weecker  vat ,  hy  moftfe  wat  verdragen. 
Ja,  feid'hy,  goede  lien,  foohebbick'toockgevatt: 
Maerick,  onnoofelick,  legg  alle  nacht  in 't  natt. 
En  eer  ick  't  weke  vat  by  my  liet  onder  kruypen , 
Opdat  het  water  hiel ,  foo  moft  ick  het  wat  kuypen. 61, 

V"  LaesEen-oogh  hadd  een' Vrouw  die  twee  fchoon'oogen  hadd, 
■"-  En  menigh  Jonckertje  fijn  hert  daer  mé  befat  : 
Eens  quam  hy  recht  in  huys ,  als  een  van  die  gefellen 

Ter  deuren  uyt  fouw  gaen  :  't  Wijf  gingh  hem  ftaen  vertellen , 
Hoe  fy  's  nachts  had  gedroomt  dat  hy  door  't  blind  oogh  fagh  , 
En ,  om  te  mogen  fien  hoe  't  met  de  waerheit  lagh , 
Hiel  hem  het  goed  oogh  toe ,  en  Klaes  leed  't  met  verlangen , 
Om  of  't  waer  werden  moght ;  met  gingh  de  Poll  fijn'  gangen. 

rT",OtTomToback-mann,  indeDruyv, 
-*•   Vond  ick  gefchreven  op  de  luyv, 

Of,  foo' ter  niet  en  ftond  gefchreven , 
Het  foud'  haer  geen  quaed  aenfien  geven : 

Veel  etens  maeckt  veel  gulfigheit, 
Die  vele  naer  het  fieck-bed  leidt : 
Maer  wijfer  is  een  fober  mann , 
Die  op  een  blaedjen  leven  kan  ; 

Hy  maeckt  fij  n'  vingers  niet  feer  vett , 
En  foo  en  hoeft  hy  geen  Servett, 

Sijn'Keuckenin  een  Doosje  gaet, 
En  in  een  pijpje  fijn  Gebraed. 

II.  Deel.  K  63.  Wel, 
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WE1,  vuylneus,  feiCatlijn,  en  lprack  haer' Dochter  toe, 
Ghy  t hoont  foo  veel  verftands  pas  als  een'  dolle  Koe , 

Ghy  zijt'een'  maend  getrouwt ,  en  dor  ft  ghy  u  ftracks  roemen 
En  Tijs  uw'  niewen  Mann  aireed  een'  Koeckoeck  noemen  > 
Uw  Vader,  letter  op,  heeft  die  wanfchapenheit 

Wel  twintigh  jaergehadt,  en  'k  heb 't  hem  noytgefeit. 

NEel  heeft  goe'  vuyften  en  goe'  nagelen  daer  toe , 
En  maeckt  haer'  armen  Mann  met  beide  dickmael  moe  > 

En  antwoordt ,  als  ick  fegg ,  't  en  voeght  niet  voor  de  Vrouwen , 
De  Mann  is  toch  haer  hoofd,  fy  magh  haer  hoofd  wel  klouvven. 

6,. 

TRuy-kaecks  ruft  in  dit  Graf,  gelijck  't  all  na  de  Dood  m  oet , Haer  Mann  verfoeckt  met  ootmoed , 

Wie  over  't  Kerck-hof  gaet ,  treedt  fachter  als  een'  molí , 
Want,  fooTruy  wackerwerdt,  foo  raeftfy  weer  als  doll. 

66. 

'k  C  Agh  Klaesden  Decker  opeen  huys ,  of  op  een'  Kerck, 
^En  riep ,  fchaemr  ghy  u  niet  van  fulcken  lichten  werck  ? 

Dat 's  mergen  weerondicht.  Heer,  feidhy,  van  terzijden,. 
Van  daegh  te  wel  gewrocht  heet  mergen  honger  lijden. 

T^\Irck ,  die  op  't  reilen  ftond ,  ibcht  Kroonen  en  Ducatcn 
•^--Mnphets  van  Sil  vergeld}  dat  wift  hy  niet  te  laten, 

Hetlichtftediend'  hem  beft.   men  gaf  het  hem  foo  licht, 
Dat  hv  't  fchier  in  fijn'  fack  koft  voelen  aen  't  gewicht. 

Doen  Dirck  van  't  reilen  quam  en  had  lich  vooriijn'oogen , 
Als  't  op  betalen  gingh ,  foo  machtigh  fien  bedrogen , 
En  ded'  hy  anders  niet  als  vloecken  pocken  peft, 
Wel,  feideWiflelaer,  het lichtfte diend'  u  beft. 

68. 
jCkvraeghded'eerftedoll',  in'tDollhuys  t'Amfterdam, ■*•  Die  my  te  voren  quam , 

Hoe  hy  daer  was  gekomen , 

C'k  Docht  of  hem  een  quaed  Wijf  fijn' linnen  hadd  benomen^ 
En  of  hy  was  getrouwt  ?  neen ,  feid  hy ,  by  gans  Dood  , 
Al  hgh  ick  hier  voor<loll ,  foo  doll  en  was  ick  noot. 6p.  May 
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69. 

A  jl  A  y  bracht  haer'  Koeckocck  t'huys ,  hoc  dat  haer  buyten  Lei- 

Een  Heer  om  een'  Piftool  had  foecken  te  verleiden  : 
Wel ,  feid  hy,  wel  Sottinn,  wel  bott-hoofd  ,  wel  malloot, 

Hadt  ghy  maer  't  gelletje  geftreken  in  uw'  fchoot. 
Sy  haelde  't  uy  t  haer'  Tafch ,  en  't  was  van  Goude  rood , 
En  feide ,  wel ,  Jan  gat ,  wat  hebt  ghy  nu  te  feggen  ? 
Daer  mede  kan  ick  uw  quaed-fpreken  wederleggen. 

70. 

An  renden 
 
in  der  nacht  by  naer  een'  pael  om  veer , 

,  En  meende
n  

't  was  een  Mann ,  en  wouw  den  Mann  te  keen 

Ick  riep,  wat  wiltgh
ydoen,

  
een' armen  poft  kaft ijden? 

Hoe ,  feid  hy,  is  't  een  Poft ,  en  kan  hy  meer  niet  rijden ; 
Weet  hy  niet  dat  een  Poft ,  wanneer

  
hy  volck  ontmoe

tt 
, 

Op  dat  een  yeder 
 wijck', 

 
den  horen  ftcken 

 moet? 

J 

Dl! 
71- 

■  Snijers
  
maken 

 
eenen 

 
Mann,

 

fSeï  Backer  Klaes  aen  Snijer  Jan : 
Ja ,  ja ,  fcijan ,  Heer  van  der  Weggen  , 
Dat  feggen  weet  ick  uy  t  te  leggen : 

Der  Ed'le  Snijders  waifer  dry , 
Die  ftonden  eenen  Backer  by , 
En  leenden  hem  foo  veel  te  geef, 

Dat  hyd'er  door  behouden  bleef: 
Daer,  Klacsje ,  komt  het  fpreeckwoort  van, 

Dry  Snijers  maken  eenen  Mann. 

7a. 

TYs  moft  veel  fpotterny  om  fijn  rood  Backhuyshooren 
; 

In'tendewierdhyquaed,  en  greep'er  een'  by  d'ooren  , 

En  fei ,  kom  hier ,  Monfeur ,  wat  dunckt  u  't  beft  te  zijn , 
Uw  onoebacken  bleeck ,  of  mijn  fchoon  rood  als  Wijn  ? 

My  dunckt,  hetfchickthemwel,  dat  Neus  en  Aerswatfchillen
, 

Ghy  hebt  maer  een' livrey  voor  Backhuysen  voor  Billen. 

7?- 

JAn  eifchten  een'  Matrass,  all  was  het  bedde  foch
ter  : 

Neel  naem'tvooreen'Matress;enfei,Heer,neemt  mijn' dochter. 

Neen,  feid  hy,goeWaerdinn,  ghy  neemt  mijn' meeningh  miss, Ick  eifch  u  een'  Matrass  die  onbeïlapen  is. 

K  2  74.    Ann' 
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7+- 

ANn'  fpcclde  met  een'  Poll ,  en ,  foo  fe  hoorde  kloppen , 
Sy  meincie  't  was  haer  Mann ,  en  wift  hem  niet  te  ftoppen  r 

Alsonder  'tfelveBedd.  de  klopper  was  een  Mann ; 
Maer 't  was  den  echten  niet :  die  praetten  oock  met  Ann'. 
De  Mannquamt'huysin'tleit>  de  tweede  Poll  moft  fchampen ; 
Dien  ftack  fe  boven  't  Bedd.  haer  Man  fprack  van  fijn'  rampen , 
En  hoe  hy  all  fijn  Geld  verfpeelt  hadd  van  dien  nacht. 
Ja ,  fei  fy ,  ghy  fchavuyt ,  dat  hadd  ick  wel  gedacht ; 

Wat  iullen  wy  nu  doen ,  gaen  bed'len ,  of  gaen  roo  ven  ? 
Wijf,  feidhy,  wijfje  lief,  ick  hoop  de  Mann  daer  boven 
Salonsgenadigh  zijn.  De  Mann  die  boven  lagh, 

Tm  welgeluyftert  had,  fprongh  fchielick  voor  den  dagh, 
En  fei,  daerisgena,  iïaetop,  beroydefonder, 
Ick  fia  voor't  halve  Geld  -,  half  met  den  Mann  daer  onder. 
De  Mann  van  onder  rees,  en  fei,  als  'twefenmoet, 
Ick  ita  voor  d'ander'  helft ,  't  en  is  maer  goed  voorgoed. 
De  goe  luy  hadden  fich  van  die  kans  te  beloven  , 

De  zegen  quam  haer  t'huys  van  ond'ren  en  van  boven. 

7?« 

DIrck  feid :  en ,  in  mijn  finn  ,  had  hy  geen  ongelijck , 

(Hy  fagh  van  verre  gaen  een'  Calis  van  goe'  ouders} 
Diejonckerginderiseen  iCrauerrjegelijck, 

Hy  draeght  all  wat  hy  heeft  de  Stad  om  op  lij  n'  fchouders. 

76. 
 ■ 

TT  En  Schou
teth 

 
of  een  Droit

 
,  dat  weet 

 
ick  niets 

 
te  wel , 

-*—'S
prack

  

tot  een  Paerd
en-di

ef 

,  in  fijn
gewe

ldge
vang

en, 

Sche
lm, 

 
foog

hyni
eten

hang
ht, 

 

will  ick  voor 
 
u  wel  hang

en, 

Soof
eker

isuw
'doo

d.  

de  Dief
waso

pfij
nfte

ll, 

En  fei,  Heer
, 

't gaetn
 
iet  vaft, 

 
wat  m' hier ial  met  mijn 

 
bloed

  
doenj

 

Maer
,  

of  ick  het  on't
quam

 
,  wilt  uw  woor

d  
emme

rs  
goed 

 
doen.

 

77- 

T>  AerTi
js  

gehan
gen  

wierd ,  quam 
 
Teun 

 
metge

essle
n  

vry. 

-*-^  Veel' jaren 
 
naer  den  dagh,

  
als  ycman

dquam
  

te  vrage
n, 

Waer 
 
Tijs  geblev

en  
was,  feid  hy ,  wat  roert  het  my  ? 

Het  geen  hy  hadd  verdie
nt,  

dat  heeft 
 
hy  moete

n  
dragen

  
; 

Hy  trouw
den  

hier  ter  Sté,  hoe  koil  men  hem  meer  plagen
  
? 

CF* 
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(Hy  meenden  met  een'  galgh)  met  wie  toch  ?  vraeghden  eert } 
Dat,  feidhy,  heughtmyniet,  het  is  telanghgele'enj 
All  dat  my  beft  gedenckt,  is,  dat  ick,  wel  te  weten, 

Meer  op  fijn'  Bruyloft-feeftgedanfthebb  dan  gegeten. 

78. 

ÍCk  handelde  met  Klaesop  twee  dry  koppel  Honden: 

Hy  fei ,  daer  wailèr  noy  t  geen'  betere  gevonden , 
Dan  't  eerft'  en  't  tweede  paer ,  en  fwoer  my  by  gans  bloed  x 
Het  derde  was  op  't  minft  wel  feven  mael  foo  goed. 

79- JAn  lagh  aen  een'  quetfuer,  die,  't  fcheen,hem  gingh  aen  't  leven : 
Men  (eid  hem,  't  was  nu  tijd  fijn'  Vyand  te  vergeven , 

Om  foo  tot  God  te  gaen .  hy  fei ,  met  all  mij  n  hert  j 

'k  Vergeef  't  hem  die  't  my  dé ,  all  valt  het  my  wat  herd : 
Maer,  foo  ick  oock  genees,  dat  wil  ick  rond  uytfpreken, 

Ick  falmy  van  dien  fchelm  met  all' mijn' krachten  wreken. 80. 

C1  En  jenghdigh  Capitcin  van  't  Schip  de  Volle  Maen 
*-^Hadd  menighmael  metNeel  lijn  willetje  gedaen  : 
Haer  Koeckoeck  wierd  jalours ,  en  woud't  haer  overftrijden  : 
Neen ,  fei  fy ,  hertje  lief,  dat  fal  ick  noyt  belijden  y 
Die  Mannen  heeft  fich  noyt  metNeel,  uw  Wijf,  ontgaen  , 
Ja  niet  meer,  foo  men  ièght,  als  de  Mannin  de  Maen. 

81. 

r*Ys  Goed-Bier  light  hier  dood ,  verdroncken  in  goed  bier  j 
-*•  Hy  dronck  fijn  pottjen  uyt  foo  langh  hy  gaepte fchier : 
Hadd  hy  dat  lieve  Bier  tot  iioch  toe  konnen  drincken , 

Hy  leefde  noch  gefond,  cnhoefd'  hier  niette  ftincken. 
8a. 

T^En  Roover  dwongh  An dries  van  Beurs  en  Geld  te  fcheiden : 

-■--'Hy  fei ,  als  't  wefen  moet,  laet  my  een  dingh  befcheiden  -, 
'k  Hebb  met  een'  dieren  Eed  gefworen  voor  een  jaer , 
Ickfouwfe  niemanden  noyt  geven,  wie  hetwaer: 
Gaet  haeltfe  daerfe  light  C  hy  fmeets  in  ftruyck  en  heggen  , 
Verr  over  dijck  en  lloot}  de  Roover  nam  dat  feggen 

Voorgoemunt-,  fpronghvan'tPaerd,  flootover,  naer  de  Beurs : 
Met  als  hy  over  was ,  daer  hoefde  niet  veel  keurs  ¡ 

K  3  Andries 
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Andriesop'tPaerd,  enwegh.  dat heert fijn tegens fijn, 
Loos  om  boos :  mifchten  hy  de  Beurs ,  het  Paerd  was  fijn. 

83. 
T^TEel,  onfe  Pachtfter ,  kreegh  elf  Koeyen  in  de  bocht , 

-*-^  En  vraeghde  naer  de  twaelfd'  aen  Keesje  die  fe  brocht : 
Kees  fèi ,  ickfoeckfe  vaft  ,  dan  genen  wegh ,  dan  defen , 

'k  Verftaet  niet,  of  de  Koe  moet  voorden  Duyvel  welen  > 
lek  wilder  noch  om  uy  f.  neen,  feiNeel,  blijfjyftaen, 

Je  Vaertje  magh'er  heen ,  die  heit  fij  n  laerfen  aen . 

En  Koningh  trock  van  leer , 

En  wild'  een'  Boer  te  keer, 
Die  hem  fijn  jacht  ontdek  hadd  : 
De  Boer ,  die  liever  Geld  hadd 

Dan  flagen ,  als  hy  koft , 

Liep  als  hy  loopen  raoft : 

Hy  viel  in 't  end  verlegen  ; 
De  Koningh  en  lijn  degen 

Quam  hem  foo  dicht  op  't  lijf. 
Dat  hy  riep  luyd  en  ftijf , 
Heer,  laet  my  in  mijn  weien , 
lek  fweerje  by  mijn  Wijf , 
lek  will  veen  Ridder  weien. 

85. 

EnNoordfche  Vreemdelingh  fat  aen  eensHeeren  diss, E 
En  floegh  fijn'  handen  wiss, 

Waer  hy  maer  reicken  koft ,  op  allerhande  broeken  : 

In  't  ende  viel  hy  op  een'  fchotel  Artichocken , 
En  wrongh  die  in  lijn'  keel ,  met  all'  hacr  huyd  en  haer : 
Men  feid  hem  in  fijn  oor  •,  Goe  vriend  wat  doet  ghy  daer  ? 

Hoetaft  ghv  foo  in  't  befte? 
Dat  's  hier  een  leckerny ,  men  houdrfe  voor  hec  lefte. 

Ja ,  lefte,  feid  hy ,  ja ,  ghy  mooght  wel  't  lefte  leggen , lek  falder  haeft  toe  leggen , 

Ickworgh,  ickftick,  ickfmoor,  en  't  is  de  lefte  beet, 
Die 'ck  van  mijn  leven  eet. 

86.  Jan 



Sneldicht. 

J8
<>
. 

An  met  fijn  mager 
 
Paerd , 

Rijdtor
  

't  S.Joris
  
waer, 

 
gewape

nt  
met  fijn  Swaerd

: 

Hy  foud  hem  beter  weeren 
Met  Boogh  en  Pijlen ,  om  deKraeijen  af  te  keeren. 87. 

"C*  En  Boer  lagh  fieck  te  bedd  van  allerley  mifery  : 
*^De  Doftor  oordeelden ,  hem  fchortten  een'  Clyftery. 

En  d'Apothekers  knecht 
Brocht  hem  dat  fchoon' gerecht : 

Wel  kijckt  toch ,  feideBoer,  dit  is  een  drolligh  weien , 

lek  heb  de  pijn  in't  Hoofd  wilje  men  Aers  genefen  ? 

79 

E! 
En  Boeren  Domine  fei ,  als  men  vaften  moft, 
Was  Vleefch  en  Eyeren  al  eenerhande  koft. 

1  De  Boeren  loochenden't :  de  Paep  fei ,  laetfe  broeijen  , 
Daer  fal  haeft  vleefch  uyt  groeijen. 

De  Boeren  leidenfegefoden  in  hetneft: 
Daer  quam  geen  Kiecken  uyt.  De  Paep  dé  noch  fijn  beft, 

En  brack  een  Ey  in  ftuck ,  om  't  Kiecken  uyt  te  lichten  : 
Als  hy  't  gefoden  vond :  wel,  feid'  hy ,  boole  wichten, 
Dit'seengefoden  Ey  :  de  Boeren  riepen ,  fiet, 
Wy  winnen 't,  Domine  j  wy  eten  s' anders  niet. 

8?. 
T?En  ongeluckigh  Manu  moft  by  de  Boeren  hangen, 

■■-'En  fat  vaft  in  de  pijn  van 't  droevige  verlangen 
Naer  't  einde  van  de  pijn  :  doe  fagh  men  eerft  rondom , 
En  daer  verfcheen  geen  Beul :  de  Boeren  ftonden  ftomm , 

En  't  Recht  wierd  uytgejouwt :  maer  haer  verftand  wierd  wacker, 
Daer  quam  een  lichte  vent  gereden  van  een'  Backer , 
Die  wierd  een  Kroon  geboon  ,  als  hy  Beul  wefen  wouw. 

DeBacker  nam  het  aen ,  en  floegh  de  hand  aen  't  touw : 
Maer,  feidhy,  Schepentjens,  falickhet  geld  verdienen, 

Hoe  fterek  fijn  d'Heeren  hier  i  fy  feiden  met  haer  thienen : 
Soo ,  feid  hy  ■,  een  is  geen.  Ick  hou  my  aen  het  loon , 

Soo  ick  u  ftuck  voor  ftuck  magh  hangen  om  een'  Kroon . 

90.  Tys 
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90. 

TYs  at  fijn  buyckje  voll  als 'c knip  begon  te  fincken ; 
En  fei ,  een  drooge  beet 
Was  aen  hem  wel  befteedt , 
Die  foo  veel  nats  moft  drincken. 

91- 

JAn  fochtfijn  luye  Wijf,  dienieteen'  hand  wouw  roeren, 
Met  ilaen  aen  't  werck  te  voeren : 

Sy  riep,  wat  doen ick  toch ,  datickdit  lijden  moet? 

Ghy  lijdt  het,  feid'  hy ,  prij ,  om  datghy  niet  en  doet. 

*En  Meisjenuy  t  de  hall 
Seghtdat  iy  trouwen  fal 

Een  knecht  die  leeren  touwt, 

't  Veil  word  aen 't  vleefch  getrouwt. 

Ji  En  Boer  en  koft  niet  lijden 
Dat  fijn  vaer  Koeckoeck  hiet ;  en  om  het  te  beftrijden , 
All  voeght  het  my  niet  wel  te  prijfen  Moer  noch  Vaer, 

Bei,  feid'  hy,  zijn  fy  't  waerd  ,  en  't  is  een  deg'lickpaer. 

9+- 

A  /f  Y  quam 
 
een  kloeck

e  
Ruyn 

 
van  weddi

ngh  
met  een  Boer : 

•^-■■Hy  brochteen  Efeltje,  dat  pas  quam  van  de  Moer. 

Wel,  leid' ick,  wordt  ghy  geck,  of  wilt  ghy  my  bedriegen; 
Is  dit  een  kloecke  Ruyn  ?  Heer,  feid  hy,  't  kan  niet  liegen , 
Mits  dat  dit  Beesje  flechts  gelijck  fij  n'  Ooren  waiP, 
Het  wordt  de  kloeckfte  Ruyn  die  oy  t  geboren  was. 

\ yf  En  feid'  een  fieckcn  Boer ,  dielitvoorlitginghftcrven, 
•^  -*Hy  ioud  het  Hemelrijck  in  korten  tijd  be-erven : 

O ,  feid  hy ,  daer  is  't  moy  :  maeris  't  hier  vêrr  van  daen  ? 
Want,  kijck,  ick  ben  foo  fwack,  'k  fel  niet  wel  kennen  gaen. 

n\  At  lieg  hjc  Teun,  feiTijs:  Teun  il  ocgh  hem  dathy  kreet, 

-*-^En  feid'  hem ,  paft  my  flucks  dat  woord  weer  in  te  halen , 
Of  'k  fal  u  bet  betalen : 

Ickhaelhetin,  íeiTijs:  maer,  Teuntje,  dat  je 't  weet, 
Nu  lieghje  't  als  een  fchelm  dat  ick  je  liegen  heet. 

97-  Trijn 
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97- 

TRijn  quclde  ftaegh  haer  Vaer  met  van  haer'  Mann  te  klagen , 
Hoe  hy  fe  nam  te  plagen 
Met  kijven  en  met  Hagen : 

HykendeTrijnhaer'kopp,  en  docht,  datkomt'eraf, 
't  Is  altemael  de  Moer ,  fulck  Koren  fulck  'en  Kaff. 
In  't  ende  wierd  hy  't  moe,  en ,  als  fy  niet  wouw  fwijgen , 
Sagh  hy  fe  met  een  hout  ten  huyfen  uyt  te  krijgen  , 
Enfei,  feghtnujeMann,  quaedvoorquaed,  goed  voorgoed, 

Ickhebb  lijn  Wijfgedaenalshy  mijn' Dochter  doet. 

E  En  jonge  Predicker  liep  met  een  goed  Sermoon 

Vant  'teen  in  't  ander  Dorp ,  en  leverde  't  voor  loon. 
De  Boeren  wierden  't  wijs  ,  en  quamen  hem  verfpieden , 
Daer  hy  het  weer  als  niew  fou  preken  voor  goe'  lieden : 

Hy  iagh  die  Boeren  ftaen ; 
Trockeen  ilrack  aenfichtaen , 

En  ,  omd'er  af  te  raecken  , 
Begon  met  ílijve  kaecken  > 

Op  defen  fel  ven  text  heb  ick ,  niet  langh  gele'en , 
Niet verrvan  hier verklaert mijn'  Chriftelicke  re'en , 
Maer  daer  de  Bye  haer  Wafch  en  Honigh  in  kan  vinden , 
Daer  haelt  de  Spinn  haer  gift :  fiet,  feer  geliefde  vrinden , 

En  Suftersinden  Heer, 

Men  heeft  my  nageklapt ,  dat  ick  een'  valfche  leer 
Hier  uyt  getrocken  had:  Ey,  wilt'er  wel  op  letten, 
Ick  meen  't  u  weer  van  woord  te  woorde  voor  te  fetten , 

Sooverr  ick 't  heugen  magh:  hoort  toe,  en  feght'erdan 
Elck  fijn  gevoelen  van. 

99- 

JAn  hoorde  datfïjnWijf  haer  Boeltje  ftond  en  fwoer , 

Hoe  dats'  hem  als  haer  hert  en  als  haer'  ziel  beminden : 
En  feid'  hem  van  ter  zy ,  Gelooftfe  niet  de  Hoer-, 
Soo  fweertfe  m'  alle  dagh ,  en  ick  en  kan  't  niet  vinden. 

100. 

E  En  dertele  Soldaec 

Loegh  met  een'  Advocaet , 
II.  Deel.  L  Die 
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Die  van  't  Hof  wederkeerde , 

En  met  fijn'  langen  Rock 
Door  fteegh  en  (traten  trock  : 

Den  Advocaet ,  die  't  feer  dé , 
Sei,  fijn  mann,  kentghy  wel 

Het  Edel'  Kaerten  fpel : 
Daer  hebt  ghy  wat  te  leeren  : 
Letteens,  hoe  daer  de  Heeren* 
In  lange  rocken  ftaen , 
En  hoe  de  Boeven  gaen. 

IOI. 

TWaelf  Mannen fpreken recht,  naer  d'oude Britfche  wetten 
Men  vraeghde  wat  voor  twaelf  een  Dief  wouw  dat  hem  rech 

ten: 

Hy  fei  d' Apoftelen  ;  dat  waren  fijne lie'n . 
Daer  fprack  een  ftatigh  Mann ,  die  fouw  men  niet  weer  fien , 
Voor  dat  de  jonghfte  dagh  de  wereld  fou  doen  fcheiden  : 

Mijn'  Heeren ,  fei  de  Dief,  ick  will  foo  langh  wel  beiden. IOI. 

NEel  heeft  ons  wijs  gemaeckt  dat  noyt  en  wierd  gelooft , 
Dat  Jan ,  haer  goede  Mann ,  de  boofte  is  van  hacr  beiden  ; 

God  heeft  het  felf  gefeght ;  wie  kan  ons  beter  fcheiden  ? 

Jan  moet  de  boofte  zijn,  want,  feghts',  hy  is  mijn  Hoofd. 

i 

SNEL- 



SNELDICHT. 
Uyt  Spaenfch  OnDicht. 

V   O  O  R   S  P   R   A  E  C   K. 
ICk  ben  min  Spaenfch  ge  fint  als  die  V  op  V  m  infle  zijn : 

Nochtans  en fchrick  ick  niet  voor  Spaenfch  en  Mojl  ofwjn. 

'kHebb  Spaenfchen  Hut  spot  t  ¿ie f;  ick  magh  7»  el  Spaenfche  Pappen ; 
En ,  doe  't  de  mode  ivas ,  bemind'  ick  Spaenfche  Kappen ; 
Met  Spaenfche  Vijgen  is  mijn  fchreyen  dick  gefitlt; 

'k  Hebb  Spaenfche  Kappers  veel  gegeten  voor  de  Milt-., 

'k  HouT»  veel  van  Spaenfche  Zeep  in  't  Tvaffchcn  van  mijn  kleeren  ; 
Voor  Handfchoen  of  Tapijt  noch  meer  van  Spaenfche  Leeren, 

'k  Hebb  altijd  Solinger  voor  Spaenfche  Klingh  veracht ; 
Spaenfch  Laken  keur  ick  voor  de  koftelickfte  dracht ; 

Ick  houd  het  Spaenfche  Hout  het  befle  voor  de  Bogen ; 

Spaenfch  Groe?i  de  f  nel  ft  e  verïv  die  oyt  quam  voor  mijn' '  oogen ¡ 
Spaenfch  Inquifitie  felf  hebb  ick  ivat  min  gelaeckt , 
Om  dat  fe  v  ie  rige  van  koele  Ge  ufen  maeckt; 

'¿  Hebb  Spaenfchen  Doorn  geplant t ,  en  met  vermaeck  fien  groeyen , 
Om  dat  hy  ivajfchen  TvouT»  daer  andere  dood  Ivoeyen : 

Ick  hebb  de  Spaenfche  Broeck  geprefen  voor  de  Alans ; 

Ui'ly  docht  fy  beter  voeghd'  als  'tflodd'ren  op  fijn  Frans : 
Ick  houd'  een'  Spaenfh'  Cafack  fatfocnlick  met  haer  moulven ; 
De  Spaenfche  Lobb  enflond  niet  qualick  voor  de  Vrouwen ; 
En  i  als  men  in  den  dans  mof  mallen  daer  ick  ivas , 

De  Spaenfchen  haer'  Pavaen  docht  my  de  bcfle  pass : 
De  Spaenfche  Craecken  zijn  ons'  ivellekomfle  gaflen , 
En  die  Tvy  Jvel  foo  geem  als  eenigh  Wild  verraflen : 

De  Spaenfche  Vlaggen  zijn  't  aenfienlickfle  cieraet 
Van  düonve'fierfflicke  vry-Heeren  van  den  Stact  : 

'k  Hïbb  menfehen ,  onbeleecght  als  Bergen ,  fien  verfettcn 
Dtor  't  lieffelick  gevoel  van  Spaenfche  Piftolettcn ; 
En  Spaenfche  Matten  zijn  van  't  aller  beft  e  Geld; 
Dat  leerden  ons  Pier  Hein ,  all  jvarens'  ongetelt :    , 
My  dunckt  de  Spaenfche  Tael  is  mannelick  om  hoor  en-; 

De  Spaenfche  Trommelflagh  gaet  deftigh  in  mijn'  ooren  ; Li  De 



8^  VOORSPR-AECK. 

De  Spaenfche  Zee  en  breeckt  geerí  baren  door  den  7»indy 
Ja  Spaenfche  Pocken  zijn  de  fijnfie  die  men  vindt; 

Hoe  qualick  Spagnen  rijmt-,  van  binnen,   op  Oragnen, 

De  beft'  Oragnen  zijn  vers  Cloojier-goed  van  Spannen ; 
I)e  Spaenfche  Kettingen  Tvas  eens  een  trotfche  dracht , 

'Tot  dat  [e  die  Tyrann,  Gewoonte,  f  onder  bracht  ■, 
De  Spaenfche  Brabander  is  van  de  befle  kluchten  5 

De  Spaenfche  Kerjfen  zijn  yan  d 'aller foetfie  vruchten  y 
Jck  magh  den  tredt  "Teel  fien  van  fiere  Spaenfche  Dons , 
Het  geeft  my  meer  genuchts  als  all  der  Franfchen  dons-, 
De  Spaenfehe  Druyven  zijn  fchoon  om  fien ,  goed  om  eten  5 
De  Spaenfche  Marmelaed  de  foetfie  die  fvy  Tveten ; 

<JMe'n  rieckt  de  Spaenfche  Kufï  veel'  mijlen  t'Zee^vaert  in  j 
De  Spaen/che.  My  en  komt  geen  Spaenfch  meer  in  den  finn , 

Ja ,  Lefer ,  voor  het  lefl ,  ghy  moet' er  noch  een  hoor  en , 
'k  Hebb  Spaenfche  Vliegen  fien  gebruyeken  achter  d'ooren, 
<JMet  merckelicke  baet ,  voor  menfehen,  die  het  licht 

Begonn  te  fchemeren  5  en  't  klaerden  haer  geficht. 

Sulch  goedje  f chaff  ick  hier',  fy  bijten  en  fy  fl 'eken: 
CMaer  fy  genefen  ipecr  de  menfehen  haer'  gebreken , 
En 't  bi/ten  heeft  fijn  nutt ,  en  't  (leken  heeft  fijn  vrucht, 
En  fijn  tucht  meeflendeel ,  en  altijd  fijn  crenucht ; 

<Jtty  dunckt,  het  fou  by  ons  qeen  flechte  Doclor  ivefên, 

Die  fiecke  -menfehen  kofl  met  kit  telen  genefen, 
En ,  i::  plaets  va?i  gelfalgh ,   van  krimpingh  en  gefleen , 

Die  't  volck  all  lacchende  kofl  helpen  op  de  been. 

Daer  is  't  hier  op  gemunt :  foo  't  u  de  pijne  Tpaerd  is , 
(Ick  meen  de  kittelingh)  (iet  of  V  ̂oed  van  den  aerd  is 

Ka^(utdi-  Daer  vreughd  en  vrucht  in  fieeckt :  en  of  de  Duytfche  Fluytt 

thJ)  quera-  Daer  ick  't  door  henen  drijv,  doet  nadeel  aen  't  geluyd. 
rri°diBoflet  x~^eu  hetft  der  Dichten  kracht  geleken  by  Trompetten* 
chrioremfo-  Die,  door  den  engen  bocht  en  't  ftoierige  befetten 

cumiUum  '  ̂íln  ingebonden  Wind,  fijn'  al  te  fnellen  drift, 

'uaraïisM-  Welnm Cl'  Ij  d'uytkomfi  vindt ,  geloutert  en  gefift 
gu'.iias  tra-    Door  de  benaulvde  Konfl ,  die  haer  all  vaende  per  fien , 

Op  onfer  oor  en  tromm  veel  heller  uyt  doet  berflen , 

Dm 

ftuin ,  pa- 
tentiote  r.o- 

-  exi- 
tu  effuciït: 
üc  lénliis 

noftrosciarioies  cjrmmis  aröa  neceflltas  efficit.  Eadem  negligentiuj  audiuntur,  nunusque  petcutiunt,  quarodiü  lolutt 
ciatioue  dicuntm :  r.bi  acceflcie  nucueii >  &  egrcgium  fcnTum  alhixeie  certi  pedes ,  cadem  illa  fententia  ydui  laceito  eiculTa 
ton]iutm.  Sm.  £¡>.  CUX. 
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Dan  oft  s'  in  d'open  Locht  een'  vryen  adem-tocht , 
Ontbonden ,  ongemoeyt  ten  voorfchijn  hadd  qebrocht. 

Het  ft uy  ten  van  den  Rijm  doet  oock  y  et  'in  goe'  oor  en , 
In  helpt  een'  goeden  fmn  divers  door  om'  aendacht  boeren: 
Valt  daer  de  maetflagh  toe  en  foeter  icoorden-trant ; 
V  Genoegen  Tverdt  verkracht  en  lieffelick  vermant. 

Is  '/  rny  niet  all  geluckt ,  of  vindt  ghy  oock  in  allen 
Mijn  krachteloos  gepoogh  ?nijn'  hoogen  moed  t  'ontvallen ; 
Ont rijmt  mijn  roulve  Rijm,  enjloppt  mijn  malle  maet; 

Soeckt  door  mijn  bladeren  hoe  't  in  de  Tvortel  Jlaet ; 
Schept  van  de  Spaenfche  Papp  mijn  Suycker,  diefe  laf  m 'aeck t , 

Verwerpt  mijn  flecht  gemaet ',  dat  van  goed  Koren  kajfmaeckt, 
Ondoet  mijn  futfclingh ,  ont  fut  feit  mijn  gedoe ,  ■ 

E»,  om  't,  Wat,  irel  te  fien,  ontflaet  u  van  mijn,  Hoe. 
Neemt  Waerheit  in  haer  Hemd,  en  kufl  haer  naeckte  leden, 

OntUden  van  mijn  fchors ;  ghy  geeffelt  my  met  reden , 
Én  doet  den  Spagnaerd  recht ,  en  leefl ,  gelijck  het  ivas , 

'/  Geen  ick  maer  geerne  fchreev ,  om  dat  ick  V  geerne  las. 
Ten  mtnflen  /uit  ghy  my  bekennen  laaerd  geprefen , 
Om  dat  ick  u  den  Tregh  naer  Spagnen  hebb  gelvefèn ; 

Naer  Spagnen,  't  rijpe  Land,  daer  Phxbus  in-  fijn'  kracht 
Steil  op  fijn'  Dichters  haer'  Laurieren  ft  aet  en  lacht; 
Haer  Spagnen  ,  't  M>ijfè  Land,  daer  Bübilis  haer'  mueren Om  eenen  Martial  der  eelfen  tand  verdueren : 

Om  't  all  te  feggen,  denckt,  t  erin  ijlen  ghy  dit  leeft, 
Lucaen  en  Se?ieca  zijn  Spagnaerden  gelveefl '. 

t. Uzijtgh'  een  Heer,  Andries,  fei  Dirck  tot  fijns  gelijck, 
Een  groot  Officie-mann ,  en ,  foo  ghy  wilt ,  haeft  rijck : 
Ten  werdtu  niet  benijdt  daer  ghy  wel  mé  gedientzijtr: 
Maer,gaet  de  regel  vaft,ibo  ben  ik  een  goed  vriend  quijc. 

TCkgaf  mijn'  Knecht  een'  hand,  en  hielp  hem  feker treden 
■*  Van  een'  onfek're  Leer.  Hy  fprack  my  toe  met  reden  j 
Heer,  leent  ghy  my  de  hand  om  nederwaertstegaen  ? 
Sy  waer  my  nutter  tot  een  trapjen  opwaert  aen. 

i  3  3.  Wij  a 
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'  Yn  mee  Water ,  feid  een  Pater , 
Is  bedorven  •,  fonder  water 

Ishy  eenighfins 't  bederf Van  de  menfehen  die  hem  drincken. 

'k  Magh  naer  geen  bedorven  ftincken ; 
'k  Hebb  liever  't  Eenighfins  geteeckent  op  mijn'  Kerf. 
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*-/En  ,  foo  hy  met  den  Boer  half  wegen  't  water  was, 
Boer ,  fprack  hy ,  hebt  ghy  Geld  ontrent  u ,  Ja  ick  ,  feid  hy : 

Ogrouwel,  riepdeMon'ck,  en  liet  hem  loss:  dacrleidhy. 

JAn  met  fijn  rappe  tongh  heeft  wijsheitals  een' Koe  -y 
't  Is  een  goed  Spinnewiel ,  maer  Viassgebreeckt'er  toe. 

6. 
"pHlip  ftuypte  voor  een'  Heer  met  danckelick  gelaet , 
■*-  Die  hem  een  klein  verfoeck  platt  af  floegh  op  deftraet, 

Enfei,  't  en  koft  niet  zijn  ,  'cenfoud'oocknemmerwefen. 
Men  meend',  hy  had  fijn'  will ;  foo  vlijtigh  ftond  fijn  wefen. 
Neen ,  feid'  hy ,  'k  hebb  dien  Heer  beleeft  ge  wee  ft  met  recht , 
Om  dat  hy  my  lbo  kort  a  foo  fpoedigh  heeft  berecht. 
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8. E  En  wijs  Man  n  heeft  gefeghr  ( laet  Rijmers,Mans  en  Vrouwen , 
De  lefie  wel  onthouwen} 

Die  niet  een  ftuckjen  Dichts  kan  maken ,  is  een  Bloed, 

En'tifier  tweemaeleen,  die  't  meer  als  een  macl  doet.  Í 

JcEn  Geck  beftond  te  vragen , 

In  hoe  veel  Manden- vol!  de  Weerld  waer  uy  t  te  dragen  ? 

Een  Wijfe  fci  daer  op ;  maeckt  my  een'  Mande  ree , 
Daer  half  het  Sand  in  ga  >  foo  neem  ick  het  in  twee. 

ïo.  Een 
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10. 

E  En  Joffer  wierdr  gevraeght,  ofs'yemandfou  bekoren 
Met  dufend Kroonen  eens:  iy  fchecn haer  te  veritooren , 

Enfei,  welftoute  Geck,  wacrfictghy  my  voor  aen? 

De  vrager  vraeghde  voort :  foud  't  voor  tien  dufend  gaen? 
Sy  fagh  al  even  fier :  voor  twintigh  ?  even  feil  : 
Voor  hondert  ?  even ftuer :  voor  twee maelhondert?  wel, 

Begoftfe  t'antwoorden  ,  men  moght  my  foo  veel  bieden , 
In  't  loven  en  in  't  bie'n  vergaderen  de  lieden. 
Oh?  feidhy,  arme  knecht,  miftroofligh  enontftclt, 
Wat  miss  ick  fchooner  Hoer  by  mangel  van  wat  Geld ! 

11. 

HEbj'  op  een'  rijpe  Noot  een'  tand  gebroken ,  Brant  ? 
Voor  feker  was  die  Noot  onrijper  als  die  tand. 

Tl. 

E  En  Doctor  kreeghkrackeel  met  een  jongh  Advocaet, 
Wien  toequam  voor  te  gaen  aen  Tafel  enop  Stract : 

i  Een  derde  fcheide 't  fcheel,  envraeghd',  om  bei  te  vangen, 
Wie  gaet'er  voor,  de  Beul,  ofdeDiefdiegaet  hangen? 
Sy  riepen  bei,  de  Dief:  wel,  feidhy,  foo  is 't  klaer^ 
Heer  Advocaet,  gaetvoor,  Heer  Doftor,  volght  ghy  naer. 

1?. 

X£  Oopluyden  fonder  Geld  vernam  ick  vaft  aen  't  peuteren 
-*-^  Van  voor  of  achter-deur ,  om  grendels  te  doen  leuteren  : 

'kRiep,  Mannen,  zijtghydaer,  en  komt  ghy  om  den  Aep? 
Komt  liever  flus  eens  weer  3  wy  zijn  noch  niet  in  flaep. 

«4- 'k  C  A gh  Dieven  uyt  mijn  Huys  met  pack  en  facken  gaen : 
*^Ick  volghdefe  wat  rafch ,  en  fprackfe  foetjens  aen  ■, 

'kSei,  Mannen  ,  met  verlof,  wilt  ghy  my  wel  eensthoonen, 
Dewijl  mijn  goed  verhuyft ,  waer  ick  ontrent  ga  woonen  ? 

**• 

"PLoor ,  boofe  Belies  Mann ,  fagh  een'  Scherprechter  trouwen 
A  Een  wel  beklaegh'lickMann,dieMann  was  van  twee  Vrouwen: 
Twee  Vrouwen ,  feid  hy ,  twee !  en  wierd  befcheilick  gramm , 

Dat  had  hy  wel  verdient ,  doen  hy  fijn'  eerfte  nam. 16. 

■p  En  heel  Dorp  moeyde  fich  met  bidden  voor  een'  Waerd , 
^Die  naer  de  Galgh  toe  moft ;  all  was  hy  mog'lick  waerd 

Tc 
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Te  derven ,  fei  't  Geboert ,  't  Dorp  koft  hem  niet  onbeeren  -, 
Hy  waiTer  maer  alleen.  Maer ,  antwoorden  de  Heeren , 

't  Recht  moet  fijn' gangen  gaen ,  daerisgeen  gecken  mé. 
De  Boeren  feiden,  neemt  een'  Wever  in  fijn  ftéj 
't  Recht  fal  fij  n'  gangen  gaen  :  Wy  hebbender  noch  twee , 
En  konnen  ons  met  een' gemackelick  geneeren. 

.    17- TYs  licht-voet  moft  een'  Oor  verliefen  op  't  Schavott , 
En  hadd'er  geen  te  geven  : 
Daer  itond  de  Beul  ten  ipott : 

Tijs,  opdieftroomenalivanoverlangh  bedreven, 
Hiet  hem  gaen  vragen  aen  de  Heeren  van  de  Stadt, 

Waer  dat  het  ftond  gefchreven , 

Dat  hy  haer  alle  weeck  een'  Oor  te  lev'ren  had? 
18. 

KLaes  klaeghde  fonder  end ,  hy  was  niet  wel  te  pass: 

Een  Doftor vraeghde  Klaes ,  wat  dat  fijn'  fieckte  was: 
Of  hyoockflapenkoft,  endrinckenkoft,  eneten? 

Ja ,  feid  hy ,  wel  te  weten , 
Mijn  Heer,  en  evenwel 
Ben icknietop  mijn  ilell : 

Wel,  fei  de  Doftor ,  Klaes,  wilt  ghy  geduld ighwefen  , 
Van  all  dat  ongemack  lal  ick  u  haelt  genefen. 19. 

MYn  Apotheker  neemt  fijn  leven  Dranck  noch  Pili : 
'kWeet  wat  hy  feggen  wil! ; 
Hy  heeft  dat  goed  met  hoopen , 
Niet  voor  fijn  eigen  bill  -, 

Maer  om  aen  andere,  die  Rijckzijn ,  te  verkoopen. 

JAn  fagh  een  ftuckje  Specks,  niet  grooter  als  een  Duym , 
In  't  midden  van  een'  Saus,  van  all  te  mag'ren  fchuym 

Van  Vlees-fopp  aen  gerecht ,  en  trock  fijn  Wambas  open , 
En  wouw  fijn'  Broeckontknoopen, 
En  ftelde  fich  in  't  ruym , 

En  fmeetfijn' Hoed  daer  neer :  't  volck  riep  met  luyderttemmen, 
Wel  hoc ,  Jan ,  wordje  geck  ? 

Neen ,  feid  hy ,  ginder  veer  lien  ick  een  beetje  Speek , 
Daer  ick  naer  toe  moet  fwemmen . 

21.  Macy 
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A/TAeyKaccks  heeft  niet  een'  tand ,  enisnochiterekenjonah: 
W*  Wat  foud'er  tegen  ftaen?  dat  doctfe  met  haer  Tongh. 

\JÍ  Yn  Buerwijf  ley  in  't  Kracm ;  ick  vraeghden  acn  den  Mann , IV JL  Of  hy  my  nam  tot  Peter , 
En  of't  een  Dochter  was?  neen,  feidhy,  al  veel  beter: 
Ho,  feidick,  veelgelucks,  foois'teen  Knechtjedan: 
Neen ,  fprack  hy ,  beter  noch :  'k  fei ,  Buerman,  benj'  aen  't  droo- men , 

Wat  beter  ifler  toch ,  ten  uyterilen  genomen  ?     • 

Lijs ,  feid  hy ,  light  in  't  Kraem,  ick  danck  God ,  van,  van,  van 
Een'  Dochter,  die  ons  dood  ter  wereld  is  gekomen. 

TV/Í  Yn  Doftor  had  een'  Boer  vijf  Pillen  heeten  fikken  : 
^'■*-  Daer  meend'  hy  aen  te  fticken , 
En  fmeethetgoed  daer  heen.  De  Doftor  quam  eer  langh; 

En  vraeghden  of  hy  oock  fijn'  Pillen  hadd  genomen , 
En  hoe  't  hem  was  bekomen.? 

De  Boer  fei,  neen  ick  Heer,  het  viel  my  veeltebangh^ 
Sy  waren  noch  niet  rijp ,  ly  fmaeckten  my  te  wrangh. 

T^Op  pluckten  een  Conijn ,  't  eerft  dat  de  Geck  oytfagh ; 
*■-  En  als  hy  hadd  verpluy ft  by  na  den  heelen  dagh , 
Wel ,  leid  hy ,  boos  en  fuff,  dat  moght'  ick  wel  eens  keren, 
Hoe ghy  gevlogen  hebt  met  fulcke  kleine  Veeren. 

TEun  heeft  Geld  uy  t  gefett  op  dobbel  Geld  weerom , 

Indien  lijn  fchuldenaerden  Int'reftmetde  fomm 
Te  naefte  niewejaer  verfuyme  weer  te  geven. 
Die  fchuldenaer  is  deur :  Teun  denckt ,  van  all  mijn  leven 
Hadd  ick  geen  fchooner  kans  j  want,  vrienden,  feght  hy,  hoe  ? 
Nu  komt  my  all  mijn  Geld ,  en  noch  foo  veel  daer  toe. 

\T  7Eeft  niet  verwondert,  Jan,  hoe  'ckopeen  Bedd  kan  flapen 
*  *   Dat  ick  noch  fchuldigh  ben:  ghy  foudtu  beft  vergapen 

Aen  't  wonderlick  geilaep  van  dien  geruften  Mann } 
Dien  ick  't  betalen  moet  en  niet  betalen  kan» 

1 1.  Deel.  M  27.  Een 
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EEnP.uyterdoor  een  Dorp  met  aller  haeft  gereden, 

Riep ,  'keurigh  hoe  veel  daghs  hy  noch  hadd  te  hefteden  , 
Hoelaecis  't,  goede  Lie'n,  hebtgh'  hier  geen  Klock-gcftell? 

Neen,  feid' een  Boer ;  maer,  Heer,  een  Orgel  is 'er  wel. 

W  At  foeter  Bockjens,  fei  Jan  Goed-bloed,  die  door 't  Hou 
MetNeekjenallemans,  lijn'  Huysvrouw ,  quam  gereden } 

All  fchijnen  fy  wat  oud , 

Men  fiet  'er  op  haer'  kopjens 
NochHorentjens,  nochtopjens: 

Maeckt  dat  ghy  dat  onthout, 

Sei  Neeltje ,  't  heeft  fijn'  reden , 
Sy  zijn  noch  niet  getrouwt. 

19. 
Plet  raeckten  over  hoop  met  Neel  fíjn  echte  Wijf; 

Die  meenden  hem  een'  ftock  t'ontfuts'len  in  't  gekijf. 

Neen,  feidhy,  Neelrjelief,  fooftaet'er  nietgefchreven. 
Soeckt  ghy  een  leegh  ftück  houts ,  dit  weet  ick  werck  te  geven. 

30. 

ICk  vraeghden  ouden  F!oor ,  hoe  hy  fijn  lange  leven 
Soowelgedaen,  foofrifch,  fooluftigh  was  gebleven  ? 

Dit,  feid  hy,  is  de  raet  die  'k  daertoehebbgedaen ; 
All  waer  ick  fitten  koft ,  daer  hebb  ick  meeft  geftaen , 

Ick  trouwden  op  mijn'  dagen  , 
En  wierd  ftrack  Wewenaer, 

Doe  fchouden  ick  de  plagen , 
En  trouwde  noy t  daer  naer. 

JAn  lagh  my  fpeels-gewijs  en  terghde  met  een'  ftock : 
Ick  fei ,  Jan  laetdatfpelen  , 

't  Begint  my  te  vervelen ; 

'r  Is  niet  genoegh  om  ern ft ,  en '  t  is  te  veel  om  't  jock. 
21. 

\  /!  Yn  Meisje  fat  bedeckt  in  een'  gefloten  wagen  : 
^-v-*Ick  hietden  Voerman  ftaen :  en  fy  beftond  te  vragen , 
Hoe  wift  ghy  dat  ick 't  was,  diefoobefloten  fat? 
Oh,  leid'  ick,  Meisje  lief,  dat  had  ick  haeft  gevatt: 

Ick 
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lek  voelden  al  mijn  Bloed  uyt  all'  mijn'  wonden  ftroomen , 
i,      Soud  ick mij n'  Moordenaers' niet  by  my  voelen  komen  > 

KLacs  Narr  was  van  een  Hond  gebeten  in  fíjn  been , 
En  fchonck  hem  d'eerftcn  fteen 

Die  hy  in 't  veld  kon  rapen  , 

,     Daer  hy  hem  's  anderdaeghs  geruft  vond  liggen  ilapen  ; En  fchonck  hem  dit  vermaen , 

Die  Vyand  heeft ,  en  magh  niet  vroegh  te  bedde gaen. 

?+■ 

]  Ck  vond 
 
my  in  een' 

 
Sael 

 
allee

n  
met  Gijs 

 
de  Geck

 
, 

■*  Die  met  een  degen  fpeeld',  en  my  beftond  te  feggen , 
Waer  't  niet  een  braven  treek , 

Een  Mann  foo  met  een'  flagh  't  Hoofd  van  den  Hals  te  leggen  ? 
Ick  hadd  geen  fin  in  't  fpel , 
Noch  in  den  Vent  fijn  malen : 

Ja ,  feid  ick ,  een  waer  braef ,  maer  twee  waer  eens  foo  wel  > 

Blijft  hier  een  wcinigh  ftaen ,  ick  gaed'er  noch  een  halen. 

KLausNarr  quam  voor  fijn'  Heer,en  klaeghdedathy  hoorden, 
De  Boeven  van  fijn  Huys  die  fouden  hem  vermoorden  : 

Vermoorden?  feideVorft, 

'k  Wouw  dat  dat  yemand  dorft , 

("Ickniet,  docht  arme  Klaus,}  en  kom' ick  hettehooren  , 
lek  fal  hem  's  anderdaeghs  doen  hangen  aen  een'  Mick  -y 

Klaus  docht',  't  en  was  geen  fchick , 
En  fei ,  Heer,  hanght  hem  toch  een'  dagh  of  twee  te  voren. 

36. 

\/\  EewsMetfelaer,  van  'twerckgetroeteltmet  deTromm 
W-*-  En  de  gereede  fomm 

Die  m'opdelichtingh  telde, 
Kreegh  in  fij  n'  eerden  Krijgh  een'  houw'  in  't  Hoofd  die  knelde : 
DeMeefterfei,  't  was  deur,  menfaghdeherfiens  flaen : 

Dat  wild' hy  nictverftaen  ; 
Wegh ,  feid  hy ;  waer  ick  Bloed  met  herflenen  geboren  , 

Ick  had  dit  handwerek  noyt  voor 't  metfelen  gekoren. 

37- 

\  !i  En  raedd
ejan 

 
goed 

 
Land 

 
te  veilen

  
voor  goed 

 
Goud

 
, 

■*•*•*  Om  Dochter  en  om  Soon ,  bev  kortelingh  getrouwt , 
M  2  Te 
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Te  redden  door  het  quaedft ,  door  't  klappen  van  fij  n'  fchij  ven ; 
Soo  fou  fijn  goed  beklijven , 

En  God  fouw  't  zegenen :  hy  wierd  te  degen  quaed , 
Enfei,  wel,  dat 's  een  raed, 

Will  God  wat  zegenen ,  hy  zegene  mijn'  kinderen  , 
My  luft  om  harent  will  mijn  goetje  niet  te  minderen. 

Oorr,  Ouders,  en  leert  letten 

•  Op  fonderlinge  wetten  > 
Die  verre  van  ons  Land , 
De  Reden  heeft  geplant : 

De  Maeghd  van  twintigh  Jaer  moet  aen  haer  beter  trouwen  j 

Op  vijf  en  twintigh  Jaer  is  't  flagh  voor  haers  gelijck  -, 
Soo  haeft  als't  hooger  gaet ,  moet  ghys'  hem  niet  onthouwen , 

Wie  datter  oock  na  kijck'. 

39- 

►  Ruyn
  

dé  lijn' 
 
Sone

n  
fegge

n  
, 

Waer  elck  een  wilde  leggen , 

Als  't  op  een  fterven  quam  : 
Elck  koos ,  en  elck  verkreegh  de  Graf-plaets  die  hy  nam  : 

In  't  ende  vraeghden  hy  fijn'  Dochters  wel  gevallen : 
Sy  fei,  fy  hadd'esgeen  in  eenige  van  allen  -, 
Oock  was  het  noodeloos  (de  Vrijiterwas  wat  oud, 
En  ,  omVaersgierigheit,  tot  noch  toe  ongetrouwt) 
Sy  ftierf  toch  defperaet ,  en  die  haer  felfs  vergaven , 

En  wierden  niet  begraven. 

TjAns  hadde  wel  gefien  dat  minder'  Luy ,  aen  Graven 
-*•  *  Haer' brieven  teeckenden,  DeMinste  VanUw'Slaven: 
Eens  fchreefhy  aen  fijn  Wijf,  en  fielden  onder,  Hans, 

De  Minste  Van  Uw'  Mans. 

'En  preeckt  my  't  fpelen  af:  als  onder  de  gebreken 
'Hetfchadelickllgcbreck:  maer,  maghickvoormy  fpreken; 

Men preecktmy averechts 5  en,  die'tweloverwoegh, 
Sou  vinden  dat  ick  wel  te  rechtop  't  fpelen  floegh , 
Om  meerder  quacd  t'ontgaen  ;  ja ,  dat  het  fpel  kan  firecken , 
Om  jny  all  fpelcnde  van  alle  quaed  te  trecken. Want, 
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Want,  waer 's  mijn'  hoovaerdy ,  mijn',  die  om  dufend  Pond Kan  fpelen  met  den  Heer,  en  met  den  Knecht  terftond 
OmStuyverofom  Blanck,  naer dat ickhebb behouwen? 

Waer  is  mijn'  Toornigheir ,  die  alles  kan  verdouwen 
Wat  my  te  fchimp  en  fchand  van  yemand  werdtgefeit, 

Mitshy  aen  't  fpelen  blijv'  ?  waer  is  mijn'  Gierigheit, 
Die  niet  een  Dubbeltje  kan  fparen  fonder  fpelen  ? 

Waer  is  mijn'  Hoerery ,  of  hoe  kan  ick  fe  velen , 
lek,  diebynachten  dagh  mijn'  finnen  en  mijn'  tijd 
Alleen  aen  't  fpelen  hangh  ?  hoefoude  my  de  Nijd  , 
Van  mijnes naeilen  Weeld  of  Rijckdommen  bekoren , 

Daer  ick  mijn'  eigen  Haev  ibo  loss  laet  gaen  verloren  ? 
Wat  plaets  heeft  Gulfigheit  by  my  ,  die  niet  een'  Spell 
Haer'  waerde  fpillen  derv',  van  vreefe  dat  mijn  Spel 
Sou  ftuyten  by  gebreck  ?  Kan  ick  fe  Luyheit  geven , 
Dieheele  dagen  fpeelen  noch  den  nacht  daer  neven? 

Is  't  quaed  fpel ,  daer  by  Trots  en  Toorn  en  Gierigheic 
En  Nijd  en  Hoer  en  Kroegh  en  Luyheit  onder  leit  ? 

iVLaes  kaetfl:  fijn  felven  rijck 

Met  Ball  en  met  Balon ,  en  wil  aen  geen  verand'ren , 
Wat  dat  men  hem  vermaent.  Heeft  Klaes  oock  ongelijck,, 

Dat  hy  fijn'  voorfpoed  vindt  in  mis-ilagen  van  and'ren  ? 

"^, /jTYn  jongen  wierd  bekeven  , J.Vi.Qm  ¿at  foy  water  bracht 
Dat  naer  de  Wijn-kann  ilonck :  de  tweede  reis  was't  even 

Gelijckalsd'eerfteKann :  In  't  end  heeft  hy  bedacht, 
Hoe  dat  hy  ftrafFcn  kijven  , 

Van  't  Lijf  omleggen  ibu : 
Hy  hadddeKangefpoelt,  men  fagh 'er  niets  in  drijven, 
Dat  Wijn-lucht  maecken  moght.  Soo  feid  hy,  'k  weet  hec, Vrouw, 

Hoe  dit  is  by  gekomen : 

't  En  kan  niet  anders  zijn : 
KlaesKrocs,  onsdronckeBuer ,  heeft gift'ren  hier gefwommen, 
Dacrom,  wat  datick  fchepp,  het  fmaeckt'er  naer  den  Wijn. 

44- 

77"  Laes  Kroes
  

lagh  fieck  te  bedd, 
 
meer  van  Wijn 

 
als  van  Liefde

  
j 

■"•^  De  Do&or  vraeghd'  hoe  't  was,  en  of  hem  yet  beliefde? 

Ai  3  'kSou 
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'k  Sou  feggen ,  fcid'  hy ,  Heer,  als  ick  hetfeggen  dorft, 
Geneert  my  van  dees'  Koorts ,  maer  nier  van  defen  dorft. 

"OEnDaniTer  en  een  Geckzijn  broeders  van  een  bedd  : 
•*-^Een  Geck  is  altijd  geck ,  een  Danfier  altemet. 

1  An ,  die  een  fware  Pleit  vervolghdejaer  en  dagh , 

J  Sprack  tot  een' dorre  Doo'  dien  hy  gehangen  fagh  ; 
Hoewel  zijtghyd'er  aen ,  hoe  vry  van  alle  plagen  , 
Die  daer  noch  Recht  ,  noch  Raed ,  noch  Rol!  hebt  na  tejagen  ! 

47- 

/"^  Oe Jan  ten  huyfen 
 
uy tgekeve

n  
of geftoot

en 

^*  Door  boofe  Beel ,  fijn  Wijf,  viel  in  't  flijck  van  de  Goten: 
De  Bucren  fchoten  toe  met  vricndelick  gedruys , 

Om  hem  de  hand  te  bie'n  en  hielpen  hem  naer  binnen  : 
Neen,  feidhy,  vrienden,  neen,  en  wilt  het  niet  beginnen  , 

Hoe  'ck  legh  of  niet  en  legh ,  't  is  beter  hier  als  t'huys. 

48. 

"Dier  hadde  Klaesje
-buer  

lijn'  Ezclgcc
rn  

ontleent
  

> 
■"-  Klaesfe

id',  
hy  was  niet  t'huys,

  
hy  wrocht 

 
voor  de  Gemcen

t': 

Den  Ezel  floegh  geluyt,
  
en  dé  lijn'  iVleefter

  
liegen  : 

Hoe ,  fei  Pier ,  Klaesje
-buer 

,  meent  ghy  my  te  bedrieg
en  

? 
Den  Ezel  is  ín  huys:  wel  fei  Klaes, 

 
dit  is  vry 

Wat  wonders
 
;  lootje  dan  mijn'  Ezel  meerals

  
my  ? 

49- 

rT",Eun
  
Lanskn

echt  
met  fijn'  Lancie 

 
in  de  hand 

■*■  Wierd  van  een'  Hond  op  't  vinnighft  aengcrandt , 
En,  om  fijn  lijf  te  bergen  met  fijn  wapen, 

Stack  't  door  den  Hond ,  en  liet  hem  leggen  gapen : 
DeMeefterkeef,  en  fei  'zen  was  geen  noot, 
Om  foo  een  Beeft  te  helpen  aen  fijn'  dood , 
Hy  hadd  hem  licht  het  ftomp  end  konnen  bieden , 
En  ongequetft  met  flagen  wegh  doen  vlieden : 
Teun  Landsknecht  fprack ,  lbo  hadd  ick  my  geweert , 

Als  my  den  Hond  gedreight  hadd  met  fijn'  Steert. 

50. 

'r\Irck  hadde  Maey  fijn  Wijf  met  ftocken  foogedoft, 
-*-^Dat'Maey  by  MJeefters  handgenefen  werden  moft : Dat 
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Dat  ftond  Maey  foo  wel  aen  ,  dat  fyd'er  halfom  lachten : 
Sy  docht ,  hy  lal  fich  nu  dat  flaen  voortaen  wel  wachten , 
Daer  foo  veel  Geldsaenhanght :  maer  Dirck  loegh  meer  als  half, 

En  ,  als  hy  den  Barbier  betaelde  voor  lijn' Salf, 
Vriend,  leid  hy,  daer 's  uw  Geld,  en  noch  foo  veel  daer  neven, 
Om  als  ick  Maey  van  niews  wat  op  lal  moeten  geven. 

W¡ 

5i.. 

'Ilm ,  dien  noyt  Pili  of  dranck  in  't  lijf  en  was  te  preken , 
Had  veel  van  fulcken  tuygh  in  twee  dry  fiecke  weken 

In  't  Boeken  van  fijn'  ftoel  voordachtelick  
vergaert : 

De  Do£lor,  vragende  wat  datt'er  was  bewaert, 
Verfch  riekte  van  't  gelicht  van  foo  veel  vuyligheden  

, 
En  feide ,  Wilm  ,  't  was  tijd ,  dat  ick  uw'  binnen-leden Haer'  ed'le  tecrigheit  ontlalle  van  die  miss ; 
Denckt  dat  een'  Koorts  of  twee  hier  in  begraven  is  : 
Want  feker ,  dit  's  quaed  goed  :  dat  hebb  ick  wel  geweten  , Sei  Wilm,  en  hebb  het  oockdaerom  

niet  willen  eten. 

51. 

JAn  magh  noch  Mann-Volck  lien ,  noch  Vrouw-Volck  langh 
en  recht , 

Soo  fchrickt  Jan  voor  langh  Recht ,  foo  langh  heeft  Jan  gerecht. 

T^Eun,  weet  ghy  wat  my  lett ,  waerom  ick  langhs  de  Straten 
-*■  Soo  noode  met  u  ga  ?  hoort  hoe  de  luyden  praten : 
Sy  keuren  my  voor  geck ,  om  dat  ick  niet  en  ry , 

Maer  ga  te  voet ,  en  ley  den  Ezel  aen  mijn'  zy. 

IV  \  Yn  gierige  Compeer  is  toornigh  op  fijn'  Knecht , 
•*  *-*  Die  yets  heeft  aengerecht , 
Daerom  hy  hem  met  recht  fou  mogen  flagen  geven : 

Maer  daer  en  komt  niet  af.  Heeft  hy  't  den  knecht  vergeven  ? 
Neen  ;  hy  is  even  boos.  Waerom  dan  ?  'k  wedd  ick 't  weet : Om  dat  het  Geven  heet. 

5T- 

Aerisecn
  
Land  van  Recht, 

 
daer  Dieven  onverbe

den 

Een  coed  ihick  van  haer'  Neus  tot  firaffwerdt  afeefneden 
D 
Klacs,  geeft  u  in  dat  Land,  en  leeft'ervry  onheus, 
Ghy  fteelt  u  fel  ven  njck ,  en  krijght  een'  fchoonen  Neus.- 

¿6.  Klacs 
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56. 

KLaes  met  den  grooten  Neus  is  ydeler  van  Baerd 
Dan  menigh  Ratten-ftaert : 

De  fchaduw  en  de  Dropp  van  dien  verbrudften  Gevel , 

Gelijck  de  Note-  boom  het  Gras  houdt  in  der  aerd , 
Is  oorfaeck  van  dat  evel. 

57- 

TVJEel  feght,  fy  vak  in'tflaep,  foohaercals'tdoncker\vordt:i 
-^     De  reden  is  bekent :  fy  heefteen  oogh  te  kort; 

En  eer  Neel  is  gelegen , 

Soo.is  s'  all  halver-wegen. 

58. 

KLein  Jantje  reed  voor  uyt,  en  was  by  nacr  verloren , 
Soo  hadd  hy  lich  geweert  met  Spitfroe  en  mee  Sporen : 

Men  vraeghden  by  den  wegh ,  Heeft  yemant  hier ,  goe'  lie'n, 
Een  Man n  te paerd geilen? 

Neen  ,  feideen  loofeBoer :  ick  hebbgeen  Mann  vernomen  : 
Daer  is  een  Paerd  gekomen  , 

Daer  midden  op  de  Zael  een  Hoed  lagh ,  en  op  zy 
Twee  Leerfen ;  was  dat  hy  ? 

/^Hy  zijt  foo  kleintjes,  Jan,  dat,  alsghy  waertvermift, 
^-*  Ick  weet  niet  hoe  men  raed  om  u  te  vinden  wift , 

All  deed' m'er  veel  geweld  toe ; 
Of  't  mofl  hard  regenen  5  dan  vindt  men  tot  een'  fpell  toe. 6ó. 

TCk  weet  geen  beter  ampt  om  lange  Jan  te  vo'en , 
-'•Als  een  Deurwaerderfchapp ,  om  Boeren  te  gaen  plagen : 

Als  hy  het  volck  ial  dagen , 

Vindt  hy  de  deur  in  'tflot,  hy  kan 'c  door 't  Vender  doen. 
Ci. 

NEel  Buyck-en-Borft-cn-Bill  light  onder  in  dit  Graf, 
Die ,  levende ,  de  Straet  foo  veel  te  dragen  gaf: 

Arm'  Aerde,  wat  een'  beet  heeft  zijd'eracn  te  kouwen  .' 
Sais'  oock  Neel  ibnder  hulp  van  Moftaerd  wel  verdouwen  ? 

6z. 

\  /S"En  vraegh dejan  de  Vry ,  hoe  dat  hy  op  fijn' Jaren , 
■*•  -*Soo  vett ,  foo  wel  gedaen ,  foo  luftigh  quam  te  varen  ? 

Daer, 
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Daer ,  feid'  hy ,  weet  ick  rass 
Goe'  reden  af  te  geven  : 
Om  dat  ick  van  mijn  leven 
Noyt  Knecht,  noch  Meefter  was. 63. 

TT  Ier  onder  light  de  Kass  van  Mag're  Mayens  Geeft: 
•*-lSy  fagh ,  al  eers'er  quam ,  als  hadd s'  er  langh  geweeft  : 
Wat  moght  men  met  dat  fchrael  geraemtc  naer  de  Kerck  gaen  ? 
De  Dood  en  heeft'ertoch  noch  voedfel  af,  noch  werck  aen. 

T^TEelisplattalsBefchuyt, 
■L^Jan  heeft  een' ronde  huyt, En  elck  llaet  fijn  gcluyd  : 
My  dunckt  het  even  fluyt 

Als  't  Veeltje  by  de  Luyt. 

HAns  Krom-voet  quam  te  Hoof,en  riep,men  moft  hem  hooren, 
En  recht  doen  :  Hooren  ?  Ja ,  feid  eeneder  Doctoren , 

Maer  recht,  mijn  goede  vriend,  (hy  letten  op  fijn'  Schoen} 
En  kan  m'  u  hier  niet  doen. 

66. 
DIrck  Spotter ,  met  een  oogh  ,  fprack  totjan  Bultenaer 

Ghy  zijt  al  goed  tijds  klaer , 
En  hebt vroegh  opgeladen : 

Dat  hoev'  ick  niet  te  raden , 
Sei  Jan ,  of  't  hier  noch  vroegh 
Oflaetis,  'kfietgenoegh> 

'k  Schick  dat  het  noch  wat  langh  met  d'ander  aen  fal  loopen  ■, 
Tot  noch  toe  fien  ick  u  maer  eene  Veniter  open. 

67. 

A /f  En  noemt  gebreckelick  een'  menfch  die  wat  gebult  is : 
**■*■  My  dunckt  hy  overloopt ,  en  wat  te  feer  vervult  is. 

T)Ier  was  fijn'  fchoenenquijt,  Pier  Koot-voet  in 't  gemeen  > 
"*■  En  doe  hy  toornighft  fcheen , 

Soo  fprack  hy  met  medoogen , 

Ick  wenfch  den  Dief  geen  quaed ,  dan  dats'  hem  paffen  mogen. II.  Deel.  N  69.  Pier 
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69. 

Pier  ilaen  fijn'  voeten  kromm  en  binnewaertsgebogen; 
'c  Schijnt  voor  een  menfch  fijn'  oogen 
Soo  dickmaels  als  hy  treedt , 

Dat  hy  all  gaende  't  Land  met  groóte  duymen  meet. 

70. 

"Et  was  een  kloeck
e  

raed 
Van  een  vernuf

t  
Soldae

t, 

Soo  hy  de  Wilde
n  

fagh  der  Chrift
en  

dood 
 
verijl

en 

Met  haer'  vergifte  pijlen ; 
Kom ,  feid  hy ,  Generael ,  betaeltfe  fijn  met  fijn , 
Smeert  ghy  oock  uw  Gefchutt  en  Kogels  met  renijn. 

WAs  d'aenfpraeck  niet  beleeft ,  en  de  beleeftheit  fijn , 
Daer  mé  't  Land-Jonckertje  fijn  beentjen  uy  t  quam  firijckenï 

Moy  Meisjen ,  feid  hy ,  daer  de  Verekens  u  gelijcken , 
Daer  moeten  in  der  daed  wel  fchoon e  Verekens  zijn. 

1  " 

E  En  Boeren-predicker  op  Stoel  fprack,  van  vergeven  : 
Maer,  feid  hy,  wie  vergeeft?  daer  ftond  een  Boer  beneven, 

Dieriepuyt,  Ickvergeef,  Wie?  maer  mijn  Vader,  Heer, 
Die  hier  fijn  ielven  heeft  verdroncken  in  de  Meer. 

Ick  oock  fprack  een'  Boerinn:  Wie,  riepde  Leeraer,  Sussje? 
De  Moordervan  mijn'  Mann ,  diegeefick  wel  een  kussje : 
Wie  is,  fei  Domine,  gekomen  tot  dien  valí? 

Neen,  ici  fy ,  'k  meen  den  Mann  die  hem  vermoorden  fal. 
72. 

JAn  raeckte  foetjens  met  fijn'  rentjens  aen  den  koil , EndanckteGodden  Heer,  die  hem,  om  wel  te  leven, 
Pas ,  100  veel  had  gegeven  , 

Dat  hy  geen'  Heer  en  hoefd ,  en  geen'  Knecht  houden  koft. 

T^Wce  Caftiliaenfche  Dons  geraeckten  in  krackeel , 
-*•  En  grabbelden  by  kans  malkand'ren  naer  de  Keel : 
Maer ,  fei  de  felfte ,  fwijght :  ghy  mooght  het  foo  verkerven , 
IckvattubydenKopp,  enflingerufoo  hoogh 
Aen  geen  fy  van  de  Sonn ,  uy  talier  menfehen  oogh , 
Datghy  van  honger  eer  als  van  den  vall  fult  fterven. 

75.  Een 
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E  En  hongerige  Donquam  vragen  aen  mijn' Waerd , 
Of  hy  voor  lijn  geriefwatfpijshadaen  den  Haerd : 

EenHoentje,  leid  hy  :  maer,  metoorlofdatick'tvragc, 
Hoe  is  uw  naem  ,  mijn  Heer?  want  hier  is  noch  van  dage 
Volck  Tonder  Geldgeweeft ,  en  dat  en  dient  my  niet : 

Fernando-Jan-Baptift  is 't,  feidhy,  datickhiet: 
Fernando ,  lprack  de  Waerd ,  Jan  en  Baptilt ,  dry  Beckcn  f 
Neen,  Heer ,  mijn  Hoentje  kan  voor  foo  veel  volcks  niet  ftrecken. 

KLaes  Boer  wierd  vaneen'  Hond  gebeten  op  de  Mart, 
En  talie  naer  een'  fteen  :  maer 'taerdrijekwastehard 

Van'tvrieien,  en  de  fteen  en  was  niet  loss  te  trecken: 
Klaes  Boer  ftond  voor  lijn  hoofd  geflagen  als  een  Oss , 

En  ièi ,  wel  hei ,  wel  hei ,  't  is  hier  't  Land  van  degecken , 
Daer  't  volck  de  fteenen  bindt  en  maecktdc  Honden  loss. 

77- 

TEun  roemde  my,  fijn  Paerdwaseelen  delicaet, 
En  dat  het  geen  rouw  Voer  mort  eten ,  als  met  maet , 

En  warm  gekoellertzijn :  Als  't  voor  mijn'.oogen  quam, 
Soowas'teen' mag'rekrengh,  voorftijf,  enachtcrlamm. 
Wel ,  feid  hy ,  magh  dat  niet  voor  eel  en  delicaet  gaen  ? 
't  Magh  nauwelick  te  voet  ten  einde  van  de  ftraer  gaen . 

I 

M'
 

Ckben  eenwaerdegaft,  ghy  mooght  my  wel  onthalen, 
Sprack  Herman  tot  fij  n  Waerd ,  want  all  om  waer  ick  fchey , 

Daer  laet  ick  Mann  en  Vrouw  en  Kind'ren  in  't  gefchrey , 
't  Was  waer,  hy  tecrd'all  om ,  en  wift  van  geen  betalen. 

7?-  . 

Yn  Heer,  fei  Dirck  fijn  knecht, ick  wenfeht'  u  God  wou  geven 
Veel'  dagen  van  de  mijn' ,  die  ick  te  min  moght  leven. 

Eenswarens'in  gevacr  van  leven  en  van  lijf: 
Sy  laten,  leek,  op  't  droogh  en  't  woey  te  machtigh  ftijf : 
Heer ,  feid'  hy  doe ,  dit's  een  van  die  voor-fchreven  dae 
Die  'kwenfchteGod  uop,  en  my  af  wilde  dragen. 

8o. 
E  Lek  fprack  het  lefte  woord, 

En  daer  was  geen  verhooren , 
De  Maft  lagh  over  boord , 

En  't  Roer  was  langh  verloren. 
N  2  Job 

lgen, 
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Job ,  die  mé  fincken  iöu , 
Gingh  fijntjes  fitten  eten , 

Want,  feid'hy,  neergefeten, 
Onbij  ten  ftond  hem  toe ,  die  foo  veel  drincken  fou. 

I 

E  En  Boer,  diefcheep-fiecklagh, 
Kroop  fchielick  voor  den  dagh , 

En  riep  met  bleecke  kaken , 

Ey,  Stiermann,  is 'tjewill, 
Ickbidje,  houdt  wat  ftill, 
lek  fou  ereysje braken. 

8z. 
ANdriesdochtdooreen'Beecktewaeyen,  en  het  mille: 

Soo  dat  hy  daer  den  grond  en  't  leven  by  vergiftej 
Sict,  feid' een  loofe  Boer  en  lachte:  dat 's  een  Beeft ! 
Hadd  hy  de  Bregg'  ebruy ckt ,  hy  hadd  langh  tuys  eweeft. 

83. 

MYn  Snyerfagh  een'  Vent  fijn  backhuysheel  verdurven 
Van  wonden  in  den  Krijgh ,  en  op  den  graet  gekurven , 

Gelijck  deBraeíTem  fietdienaden  Rooller  gaet: 

En  leid'  hem  kluchtigh ;  Mijn  gekapte  Cameraed , 
Als  't  emmers  wefen  rooft,  en  als  't  lotopmy  draeyde, 
lek  maeckt'  u  liever  niew ,  dan  dat  ick  u  vernaeyde. 

8+. T  Ck  focht  volck  voor  de  vuyft ,  op  allerlei  gevecht , 

■*■  Te  Voet,  tePaerd,  opfteeckenfnijenafgerecht, 

En  die  geern  ,  of  het  neep,  mijn'  veiligheit  befturven 
In  reifen  van  gevaer :  Men  brochtm'er  vier  of  vijf , 
Voll  wreede  tekenen  van  wonden  over  't  lijf: 
Neen,  feid  ick,  haelt  mydie,  diedefeLuy  fookurven. 

85. 

Eroen  de  Leugcnaer ,  van  verre  t'huys gekomen , 
Beroemde'fich,  daer  was  geen  Land',  geen  vreemde  ftroomen, 

Hy  'n  hadfe doorgereift :  Ick  roock fijn'  bottigheit , 
Entallen  hem  fijn' pols:  en  feid',  uyt  kluchtigheit, 
Soo  hebt  ghy  wel  geweeft  in  Oud-Cofmographie-Land  : 
Hy  docht  het  was  een  ftreeck  als  Rhijn ,  of  Delf ,  of  Schieland , 

En  gaf  terantwoort  ,  Neen;  wy  fagen 't  uyter  Zee, 
En,  liepender  voorby ,  daer  was  geen  goede  ree. 

8ó.  Jan-Vaer 
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85. 

JAn-Vaer  bekeef  lijn'  Soon  om  dat  hy  lagh  en  íliep  , 
Als  'c  rijd  van  opllaen  was,  en  nietaen  't  werck  en  liep  j 

Enièid'hem,  hoeeen  Boer,  die  met  den  dagh  in 't  veld  was, 
Een'  Buy  t  gevonden  hadd  van  een'  goe'  groóte  Geld-tass : 
Ja ,  Vaertje ,  fei  de  Soon ,  hy  was  vroegh  aen  de  fchopp ; 
Maer  die  de  Tass  verloor  was  noch  wat  vroeger  op. 

87. 
TYs  treurde  trooileloos om  een  Kind  van  dry  weken , 

Een' Dochter,  dieickhemin  't  graf  gingh  helpen  (leken: 
'k  Sei ,  Buerman ,  weeft  te  vreen  , 
Die  rouw  fal  wel  verkouwen ; 

't  Is  maer  van  vijven  een'; 
Ghy  hebt'er  emmers  noch  vier  houwbare  behouwen : 
Oh,  feidhy,  lieve  Vriend,  't  is  all  te  harden  ftoot  •, 
Van  all'  mijn'  Dochters  is  de  deughdelicke  dood. 

88. TYs  eifchte  watvanTrijn  dat  hy  niet  noemen  dorft: 
Sy  fprack  hem  uy  t  de  borfl , 

Sy  had  haer'  Ouderen  gehoorfaemt  doe  fe  klein  was : 
Soo  't  degelick  en  rein  was , 

Dacr  toe  hy  haer  ver  focht,  haer  Man  n  hadd  nu 't  bevel, 
Dien  hy  't  gaen  vragen  moght :  behaegde  't  hem,  't  was  wel. 

IOuwlecker-beetje,  Louw,  deleege,luyeFiel, 

-'Sweert  dat  hy  Neel  fijn'  Vrouw  foo  liefheeft  als'  fije'  ziel : 
Hoe  't  daer  med'  is  oelegen 

Staetmyniet  t'o verwegen : 
Altoos  Neel  feght'er  op ,  en  ick  houd't  met  het  Wij  f, 
'k  Hadd  liever  dat  my  Louw  lbo  lief  hadd  als  fijn  lijf. 

90. 

NEcl  fagh  ter  Veniler  uyt  twee  Neels-verliefde  gecken 

Haer'  wambalèn  eerft  uyt,  daer  naer  haer' degens  trecken: 
En,  foo  fy  merekenkoft,  dat vierige gevecht 
Was  om  haer  fchoon  gelicht ,  en  noch  yet,  aengerecht : 
Ey,  riepfe,  mes  amants-,  wordt  eens  een  luttjen  wijfer,, 
De  winti  van  delen  llnjd  en  hanght  aen  llael  nochyfer; 
Daer  hoort  goed  Sil  ver  toe ,  en  Goud  naer  ad  venant , 

Die'smeelïte  berde brenght,  dieheeft  my  ¡  daer  'smijn'hand. 
N  3  91.  Trija 
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90. 
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91. 
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DAerisgeen  raed  toe,  Dirck,  men  moet  fijn  Wijf  believen  j 

Noo  doen ,  is  oock  gcdaen  ;  dat  is  't  recht  van  haer'  Brieven : 
Ja ,  foo  s'  u  van  een  dack  te  fp ringen  heet ,  de  Pry , 
Bidt  onfen  lieven  Heer  dat  het  niet  hoogh  en  zy. 

.93- 
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94. 

ZYt  ghy  een  Goudfmit ,  Jood ,  en  is  uw  maeckfel  Trijn  ? 

All  waer'tgh'een  Yferfmit,  fy  moght  niet  grover  zijn. 

T^Eun  thoonde  my  iijn  Wijf,  Teun  met  fijn  lcelick  backhuys, 
-■-  En  fy  geleeck  hem  recht  gelijck  't  Secreet  het  Kackhuys : 
En  Teun  fwoer ,  't  was  fijn  Wijf;  en  'tquam  mywel  te  pass , 
Want,  by-mijn'  trouw,  ick  docht  dat  het  iijn' Suiler  was. 

TH\Irck,  ièi  Truy ,  houdt  u  eens  of  ghy  mijn  Vrycr  waert , 

■*-^('t  Enis  maeromden  deun}  ituypt  neder  totrer  Aerd, 
Sucht,  fchreidt ,  en,  om  mijn'  Trouw,  gaec  op  uw'  knien  leggen  ¡ 
Neen ,  neen ,  fei  Dirck,  ick  vrees  of  ghy  eeflsja  moght  leggen 

97- 
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^  Als  fuyeker-peen  foo  foet ,  als  Leliën  foo  blanck : 
Men  vraeght  hoe  dat  dat  komt :  wat  magh  men  leggen  vragen  ? 

Sou  fwart  Land  wel  gemeiï  geen'  fchoone  vruchten  dragen  ? 

TT"  Lein'  kinderen  geraes  joegh  Sander  uy  t  lijn'  Boecken : 
■*^-'k  Riep  waerheeni'k  hadd  denMann  noyt  foo  on  tftelt  geilen. 
Hy  antvvoorde;  waer  heen  ?  ick  ga  Herodes  ibecken  , 

Om  of  hy  my  dit  goed  wouw  lichten ,  of  verbie'n. 
Einde  des  veertienden  Boecks. 

VYF- 
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BOECK. 

SNELDICHT. 
Uyc  Hooghduytfch  OnDicht. 

VOORSPRAECK. 

HOoghmogende  laegh  Land-,  mijn  Vaderland ;  m  Tvaerde 
Te  boven ,  ofgelijck  aW  die  ick  kenn  op  Aerde : 

Heeft  u  des  Hemels  gttnfl  -verheven  tot  den  topp 

Van  des'  Hooghmogentheit  ;  Tveeft  niet  hooghmoedigh  op 
Ben  hoogh  dat  dalen  kan :  daer  is  land  hoogh  geboren 

't  Welck  hooge  Titulen  van  ouds  herr  toebehoor  en ; 
En  daer  de  reden  Tril/  dat  ghy  voor  ivijcken  moet 

Gelijck  het  lage  Dall  voor  hooge  Bergen  doet : 

(  :  En,  ft  on  dt  ghy  f c  hoon  gelijck ,  en  dat  men  Eergh  en  dale?t 

Onoverlveegelick  fagh  hangen-  in  ffvee  Schalen  ; 
Noch  Traer  het  roemen  miss ,  noch  keurde  ghy  niet  recht 

Het  moerige  voor  puyck ,  en 't  hooge landjch  voor  Jlecht. 

Zijn  niet  de  dicht  jl'  aen  't  Vier  de  Ivarmfte ,  zijn  de  dichtjle 
Aen  Sonn  en  Sterren  niet  Ivaer/chijn'lick  de  verlichtjle  ? 

Is  't  niet  ivaerfchijfielick  hoogh ,  helder  volcks  vernuft , 
Bat  uyt  de  dampen  is ,  by  dat  ter  in  verduft  ? 
Hoe  Tvacr  V  Tvaerjchifnlick  is, /al  niemand  van  my  hoor  en: 

Landslieden ,  gaet  te  raed  met  uJv'  ge/Iepen'  oor  en ; 
lek  brengh  u  Rijnfch  geluyd  in  overvloed  ter  baen. 

Hoch  is  het  maer  Rijnfchdhalf:  hoe  Duytfche  Fluyten  gaen 
Is  niet  van  mijn  belvind:  veel  onvcrvuylderpijpen. 
Als  mijne  moften  u  dat  konncn  doen  begrijpen : 

Mijn  voordoen  is  de  ft  off,  en,  taft  ick  niet  heel  miss, 

Stojf,  die  by  ft  off  en  ruym  te  vergelijcken  is 

Die  voor  goc'  ftoffen  gaen.   Aen  't  kleed/el  van  de  kind' ren 
Hebb  ick  mijn  hand  gejehent :  hoe  veel  haer  dat  kan  hind'ren 
Aen  't  ingeboren  fchoon,  Tveet  ick  van  allen  befl$ 
Ick ,  die/e  glad  c?igaef gehaelt  heb  uyt  haer  neft. 

Ghy 
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Ghy  doet  my  niet  ds  recht ,  indien  ghy  V  rein  ivilt  fcheiden 

Van't  onrein,  en  dan  Jlrijckt  dit  vonniss  tujfchen  beiden  ; 
Dit  heeft  de  plack  verdient,  en  dat  den  hooghfien  lof, 
Dit  heeft  den  Haefekop  gedaen ,  en  dat  de  Mojf. 

i. 

Hy  zij tfoo boos,  Andries,  enfoogeluckightoe, 

Dat  ick  geen  beter  blijde  van  'teewigh  tweede  leven 
Als  u  en  weet  te  geven : 

Godisgerechtigh,  Vriend,  en  ghy  verdient  lijn' roe'; 
Hebt  ghy  s'  hier  niet  te  vreefen , 
't  Moet  eens  hier  namaels  welen. 

E  En  mail  bcrekenaer  van  yeder  eens  Gedachte 

Beloofde  my  het  mijn' 
Door  een'  gerechte  lijn 

Tot  Noachs  Arcke  toe  t'ontcijfteren  :  lek  lachte , 
En  feid'  hem ,  goede  Vriend ,  ick  bidd  u ,  laet  dat  viy ; 
Wy  wierden  lbo  te  na  verwanten ,  ick  en  ghy. 

En  Jode  die  wat  falven  koir , 

Die  't  ftelen  wel  ten  heclen , 
En  't  meefteren  ten  halven  koft, 
Nam  Jan-buer  aen  te  heelen : 
Gedurende  de  meefter-tijd 
Raeckt Jan  all  vall  fijn  Ruyntje  qnijt , 

All  kan  hy  't  niet  doen  blijeken , 
Door 's  Meeilers  ihoo  pra£tijcken : 
't  Is  van  den  Jode  wel  bedacht 
Hy  heeft  Jan  op  de  been  gebracht. 

+■ 
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•*■  Moet  m'  eerft  van  Bier  of eerft  van  Wijn  beginnen  ? 

Wel  feid' hy,  Heer,  dat  is  goed  te  verlinnen, 
Ick  fegg  van  Wijn,  en  na  den  Wijn  geen  Bier. 

'Ob  wouw  iich  enckel  wreken 
Van  d'ontrouw  van  een'  valfchen  vriend. 

En ,  als  hy  my  quam  lprekcn , 
Hebb  ick  hem  dus  van  raed  gedient : 

Ghy 

1 

E' 

J! 
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Ghy  hebt  de  wraeck  in  handen  j 

Vergaerü  hem  kolen  op  fijn'  kopp : 
Dac wild ickgeerne doen',  fei  Job, Mits  dat  die  kolen  branden. 

6. 
DEn  Adel ,  wel  verdient ,  is  hoogelick  te  loven  j 

Maer,  hoe  men 't  noemen  will,  hetiseen'meníchen-gunít: Geleertheit,  wel  beploeght ,  komt  evenwel  van  boven, 
En,  ofdemenfchefweet,  den  Hemel fchenckt de kunft. 

Hetfcheelbeftaetdaerin,  dat  met  lïjn'gulde  Brieven 
Een  Koninghop  een'  dagh  veel'  Dufenden  gerieven Enfoo  veel  Boeren  Eel  meteen  woord  maken  kan  > 

Maer  all' de  Koningen,  wanneer  fy  't  ondernamen, 
Van  foo  veel  Boeren  ftoff,  met  all'  haer'  krachten  t'famen , 
In  dufend  dagen  tijdsniet  een' geleerden  Mann. 

7- 

T)  Eduydt  grijs  Haer  bekommeringh , 
.  ■'-^Gelijcker  meeft  af  werdt  gefproken , 

Reinier,  foois'teenfekerdingh, 
Ghy  hebt  uw  hoofd  niet  veel  gebroken : 
Maer  nu  en  zij  t  ghy  noch  niet  wijs 
Waerom  uw  backhuys  is  ibo  grijs  > 

Nochtans,  fiet,  'tisdefelve  reden: 
Want  all'  uwe  forgen  en  gebeden 

Sij n  door  uw'  leck'ren  mond  op  koft  en  dranck  belent  > 
Van  die  bekommeringh  is  'tdaerfoo  grijs  ontrent. 

K ¡f  Laes  klaeght ,  hy  is  foo  moe  van  ondeughd  en  van  fonden  5 
Hy  wenfcht  fich  aen  een'  kant, 
Daer  geen' en  wierd'  gevonden. 
Ja ,  Klaes ,  maer  in  dat  Land 

En  waren  dan  geen'  menfchen, 
Maer  Engelen  te  wenfchen  j 

En ,  foudt'er  voorts  wel  gaen , 
Soo  blijft'erghy  van  daen. 

MYn  Brillemaker  feght ,  en  is  goed  om  verfchoonen , 

'tWaerfijn  gewiss  verderf  ontrent  het  Hof  te  woonen : 
II.  Deel.  o  Hem 
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Hem  dunckt  fijn'  wetenfchap  en  dient  niet  by  de  lie'n , 
Daer  Heeren  meeftendeel  all'  door  de  ving' ren  fien. 

IO. 

WAt  is  toch  Roo  men  nu,  by  dat  het  placht  te  zijn  ? 
Niet  meer  als  Hechten  Eeck  van  goeden  ouden  Wijn. 

ii. 

GHy  kont  wel  drincken,  feght  ghy ,  Jan  : 
lek  meen  dat  ick  het  mede  kan : 

Maer  weet ,  het  is  een  groot  verfcheel , 
Wel  drincken,  ofwel,  voll,  of  veel. 

S Oo  ons  de  lieden  niet  bedriegen 
^Die  feggen  dat  Poëten  liegen , 
Soo  lijeke  Klaes  wel  een  groot  Poëet : 
Hy  lieght  meer  als  ick  yemand  weet. 

U W  gulfigh  fwelgen ,  Pier ,  gaet  boven  alle  mereken , 

En  ick  drinck  pas  mijn'  meugh :  foo  komt  de  eer  u  toe ¡ 
Want  ghy  doet  als  een  Vereken  , 
En  ick  doe  als  een'  Koe. 

'+ 

'k  r^  Reep  naer  Jans  Wapen-fchild,  en  hadd  het  geern  bekeken : 
^~*Maer  eenontrockhetmy,  en  fei  foo  wat  van  vers  -3 

Allfoet,  ghy  moght  het  breken, 
Soo  niew  is  't  en  foo  vers. 

r  I  'Rijn  houdt  niet  op  van  ritfigh  boelen, 
■*■  Om  luilishluft  met  luft  te  koelen  : 

•    i-v         • 

Dat  is,  naer  ick  het  kan  verftaen> 
Haer  vier  metfolfer  uytgedaen. 

16. 

1 W  Dochters  zijn  al  rijp,  en  even  op  haer  beft  : 
^  Klaes,  laet  ick  u  wat  feggen, 
Beileltallrijdelickuw'  hoenderen  haer'  neft, 
Eer  dat  s'  hae^  Eyersin  de  Netelen  gaen  leggen. 

\  7Xeefch  verfch  gefhgen  moet  verderven , 

*   Of  't  koft  ons  menigh'  taeyen  beet : 
Soo  kan  't  een  Prediker  verkerken , 
Die  dat  verfterven  niet  en  weet. 
i  7  Hoor, 
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Hoor,  Domine,  ghypronckc met fpoedige gedachten, 
En  brenght  ons  rijp  en  groen  op  Stoel ,  en  dat  is  fraey : 
Maer  liet  ghy  't  verfch  geilacht  verderven  en  vernachten  , 
't  Wierd  etelicker  fpijs ,  en  ongelijck  min  taey. 

18. 

^'Ornelisfeght,  hy  hoopt  te  varen 
^"-^  Daer  voor  veel  honderden  van  jaren 
Sijn'  vrienden  heen  gevaren  zijn , 
En  wenfcht  mijn' kans  lbo  fchoon  als  fijn' : 
Maer  komt  hem  niet  in  fijn  gedachten , 
Dat  daer  ter  herberge  vernachten 

Veel'  luyden  onder 't  felve  dack, 
Geen  herbergh  is  van  groot  gemack  ? 

T^Er  Kercken  hooren  vv' onsgebreken  -, 
-*■  Maer  wacht  u  daer  men  't  Vonniss  velt : 
Een  Pharrer  maghgeweldigh  preken  > 
MacrHeeren  fpreken  met  geweld. 20. 

Dier  haet  de KruyiTen  in  de  Kerck ; 
■*•  Sy  moeten  uyt  de  glafen , 
Van  Muer,  van  Orgel ,  en  van  Serck : 
lek  houd  't  voor  viefevafen : 

Want  KruyiTen  berght  hy  toch  tot  fijnent  vranck  en  vr  y, 

En  rekents  in  fijn'  Bors  voor  geen'  afgodery. 
21. 

Aet  geen  niew  Prediker  fich  vleyen  met  den  loop 

*-J  Van  veel'  niewsgierige  toehoorders  over  hoop : 
Niew  is  een  ondiep  moy :  die  foo  veel  niet  en  weten 
En  hebben  op  de  Pruy  m  het  blaeuwe  niet  doorfien  : 

'k  En  fagh  noyt  fondaghs  kleed  dat  in  een'  weeck  of  thien 
Geen  werekendaghs  en  wierd ,  en  voor  een  vodd'  verlieten. 22. 

GHy  weethetindehandtekijeken,  doet  ghy,  Klaesje, 
Wie  mild  of  gierigh  is  j  Ghy  zijt  een  kunftigh  baesje  ■, 

En  waer  aen  foudt  ghy  't  toch  als  aen  de  hand  fien ,  Bloed  ? 
Men  geeft  niet  met  den  voet. 

o  1  23.  De 
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*?• 
DE  Mann  in  'tDolhuys  wierd  melijdigh  over  Jorden , 

En  haeld'  hem  uyt  de  kluys  daer  hy  gefeten  hadd , 
En  vraeghden  ,  of  hy  eens  ten  leflen  wijs  wouw  worden  ? 

Ja,  Meefter,  feid' hy,  wordt  men  wijs  in  Tukken  gat, 
En  wilt  ghy  't  my  bethoonen , 
Soo  gaet'erfelf  in  woonen. 

*$. 

rk\  70nd'een'ontfteldenPaep  den  degen  in  de-hand  > 
V  Daer  wild'hy  mé van  land: 

Denckt,  feidick,  hoe  de  Heer  S'-  Pieter  overreedde, 
Steeckt  uw  fwaerd  in  fijn'  fcheede  % 
En  hy  volde  de  ftraflf: 

't  Is  waer,  Heer,  feidePaep;  maer  doen  was 't  Oor  all  af. 

T^  En  Boer  trock  na  fijn's  Vorften  huys , 
*-*  Daer  hoorden  hy  feer  groot  gedruys 

Van  vette  gaftery  en  huppelen  en  fpringen , 
En  focht'er  in  te  dringen : 
Men  feid  hem ,  wegh ,  ghy  malle  Pier , 

Gaet  kijcken  watm'  in  't  veld  doet : 
Neen,  feid'hy,  'k  waer  nu  liever  hier, 

Om  eens  te  deegh  te  Hen  wat  datm'  all  met  ons  Geld  doet. 
i6. 

Í  Yn  Snijder  hadd  mijn'  Meid  haer  keursje  misgefne'en ; 
't  Hingh  achter  veel  te  langh ,  en  voor  ter  halver  been. 

De  Snijder  fei ,  't  was  wel ,  'm  't  boeken  ibu  fy  't  mereken  > 
Dan  hingh  het  voor  gclijck,  en 't  was  haer  nutter  foo, 
Dan  of  het  beter  waer ;  fy  hadd  een'  keurs  van  noo , 
Niet  om  te  wandelen ,  maer  om  ftaend'  in  te  wereken. 

TCk  weet  een  Kloofter  dat,  gewiss , 

-■■In  goe'  gefonde  Locht  moet  leggen  > 
Dewijl  men  in  der  daed  kan  feggen 
Dat  daer  noyt  Maeghd  geftorven  is. 

2.8. 

TT  A  ns  wierd  foo  heftigh  in  íij  n  pleiten  op  de  Roll , 

A  -8-Dathy  fijn'  weder-mann  een'lappgaf  voor  fijn'  boll, 

En 
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Enfeide,  waer't niet  hier,  Soofoud'ick'tu  verleeren, 
Maerickontfiedeplaets,  enu,  mijn'  Achtbaer'Heeren. 

-pvE Kloeken  zijn  feergrootin  uwe  Vader-ftadt, 
J-^En  ghy  en  laet  niet  af  daer  van  veel  te  vertellen  : 

'k  Will  u  wat leeren ,  foo ghy  ilechts  mijn' reden  vatt ; 
Hoort,  groo  te  gecken,  Hans,  betamen  groóte  Bellen. 

LiHy  kont  niet  in  deKerck  geraken, 

Men  drinckt 'er  niemant  toe ;  Jan,  hebt  ghy  dat  gefeit  ? 
Wat  wilt  ghy  in  den  Hemel  maken  ? 

Men  doet'ergeen  befcheid. 

En  wijfer  Mann  dan  vele  mannen 
Sprackuytfijn  vredige  gemoed, 

Hy  wift  geen'  raed  tot  qua'  Tyrannen , Dan  datmenfe  dood  bidden  moet. 

|  *P\En  Roomfchen  Ommegangh  preecktghy  my  alle  jaren ,. 
:  ■*~*En  wilt  my  met  geweld  méilepenin  dien  drangh: 

Ickbiddu,  houdt  uw' ruft,  laet  ick  mijn' fchoenen  fparen , 
lek  weet  den  rechten  wegh ,  ick  foeckgeen'  ommegangh. 

3?. 

Laes  roemt ,  hy  my  bedriege
n  

kan 

En  dienitigh  zijn  of  fchaeligh  : 
De  Duy  vel  kan  daer  oock  wat  van , 

't  En  maeckt  hem  doch  niet  fáligh. 

ICk  ben  foo  goed  als  ghy ; 

Is  't  eerft'  en  't  lefte  woord  van  Vrouwen,  als  íy  kijven. 
't  Was  gift'ren  Griet  haer  eerft ,  en  't  moft  het  lefte  blijven  : 

Maer  't  is  niet  waer ,  fei  Fy , 
De  befte  van  twee  Wijven  -y 
Ten  minftennuniet,  Griet, 

Want ,  dat  ghy  't  wel  verftaet,  ghy  zijt  quaed ,  en  ick  niet. 

\TAn  twee Gefufterkens was  Bettjejonghft geboren, 
En  wierd  ten  houwelick  voor  d'andere  verfocht : 

De  Moeder  wou  niet  hooren , 
Wat  datter  Bett  toe  broght. 

0  %  De 

K 
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Devoortrouw,  feife,  docht  h'er, 
Quam  toe  de  oudfte  Dochter:  ' Waerom,  Mameer?  íeiBett, 

De  jonghfte  kinderen  leght  m'  emmers  eerft  te  bedd. 

"^Aerhepeen  niewtje  door  de  Stadt, *S  Dat  Jan  by  Neel  geílapen  hadt: 
Neel fchuttep 'top  haer  wapen , En  íloegh  hetin  den  wind, 
Want,  feis',  had  Jan  geílapen , Soo  waer  ick  niet  met  kind. 

DS  llcvp°™  Geus  gefchouwt ,  om  datter  niet  een  kruys 
f^Nochmiynhuysenitond,  noch  voor,  noch  op  fijn  hu v/ Maer,  fedhy ,  Domine,  gaet  dat  oock  all  te  degen > 
Ick  fie ,  ghy  fielt  het  Kruys  in  Hagel ,  Sneew  en  Regen : lek  vier  t  veel  heihger ,  foogh'  op  mijn  Wijfje  lett  f lek  heb  het  Kruys  m  huys,  en  meeftendee!  in  t  bedd. 

J£Laesisfchierfevenrigh,  en  trouwt  met  een  moyDier 
...     .    ,,       '     vaneenentwintighfehierr Wat  hebben  fpotters  daer  haer'  tanden  mé  te  ftoken  > 
Don  houten  is  niet  quaed  om  jongh  vleefch  by  te  koken. 

39- 

JAn.by 't  gepeupel,  Hans  den  Langen, Verweet  fijn'  Buerman  kleine  Klac^ Hy  was  met  hooger  als  een  Kaes. 
Klaes  was  voor  dat  gat  niet  te  vangen , kn  wift  het  hem  foo  weer  te  Jansen  - 
Uw'  Moer  is  wel  bekent  in  Stade , lek  heb  maer  eenen  Vaer  sektdr 

\I/ At  hebt  ghy  my  tejonck'ren ,  Geck , 
Seid'eene  Beeft  aend'ander'; 

Denand>rerei}  dat  'Sgeengebrec{c> 
All  gunnen  wy  'r  malkander  : 
't  Is  toch  de  mode ,  dat  gh  v  't  weet , Datm'  alle  gecken  Jonckers  heet. 

41.  Hoe 
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41. 
HOcveeldieHenn,fijnMann,hoord'ikeen'Landsknechtvrage 

Een'  Huysmann  die  fijn  Wijf  rer  merckc  bracht  op  fijn'  wa^en: 
De  Boer  fijn'  antwoord  wasgenuchelick  :  hy  ii-i , 
Die  Henn  is  my  niet  veil ,  maer  mergen  wel  haet  Ev. 

DIrck  fagh  van  fijn'  twee  Broers  een'  tot  de  Galgh  verwefen , 
Ecn'uytdeLeidfcheKacghvcrdroncken  inde  Meer: 

En  fprack  verheugelick  >  dit'seengoedBroer-jaer;  Heer, 
Of  't  naeftejaer  foo  goed  een  Sufter-jaer  wou  weien  ! 

+3- E  En  hooghgeboren  Vorft  verweet  een'  ongeboren , 
Hy  waer  geen  Vorft  gewceft,  ten  zy  hy  't  waer  gefchoren  : 

De  BiiTchopp  itond  het  toe ,  en ,  was  hy  Vorft  gemaeckt , 

Hy  wafs'er  door  den  wegh  van  eeren  aen  geraeckt , 
En  om  fijn'  deughd  ge  Vorft  •,  daer  aen  koft  geen  gebreckzijn , 
Maer  een  geboren  Vorft  koft  wel  een  groóte  geck  zijn. 

+4. DOer  Jan  fprack,  Thien geboden , 

^Gemanne ,  't  is  wat  grof : 
Daer  wafler  ien  eboden , 

En  'tlieperilordighof: 
Gedenckje  niet  van  Adam, 
En  hoe  hy  an  fen  fcha  quam , 
Hy  wiftgien  raed  om  ien , 

Hoe  klare  wy 't  met  thien  ? 

45- 

W/Ie 
 
hadtgh

y  
't lieffte,

  
Trijn ,  van  all' de  feven  Mans 

""  Die  by  u  zij  n  verlieten , 
Pier,  feid'  ick,  Barent,  Klaes,  Dirck,  Jacob,  Hein,  of  Hans  3, 

Ofis 't  ufchier  vergeten? 
Vergeten  ?  fei  fy ,  neen  ;  'k  had  s'  all'  feer  wel  befint , 
Maer  ftaegh  de  levende  meer  als  de  doo'  bemint. 

KLaes,  dencktghy  altoos  quaed,  enkanicknoytontgaen 
Uws  herten  argewaen  ? 

Gedenckt  aen  't  negenfte  van  's  Heeren  thien  geboden ! 
Daer  werdt  het  u  verboden  ; 

Want,  weetghy  wat  het  is? 

't  Is  binnen  u  van  my  een'  vallch'  getuygeniss. 

47.  Dien 
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+7- 

len  Uyl ,  die  ftadigh  vloeckc  by  Hemel  of  by  Heil , 
Geloov'  ick  niets  te  wel  -, 
Hy  fchijnthet  oock  te  mereken , 

En  daerom  alle  din gh  by  eede  te  verftereken. 

+?. 

En  fnappe
r  heeft  niet  min  als  tweed

erley 
 
gebrek

en : 

Want ,  die  nietfw
ijgen  kan ,  heeft  geen  verfta

nd  van  fpreke
n 

49- 

Aer  zijn  twee  gecken  in  den  Hage, 

Die  'k  bey  belach ,  en  bey  beklage ; 
Maer  wien  van  beide  meent  ghy  meeft , 

-  Die  wenfcht  om  nerven ,  of  die'tvreeft? 

JAn  fat  en  huckten  op  fijn'  hielen , 
Daer  hem  dry  ftroopers  overvielen : 

Maer,  Mannen,  feid'hy,  gunt  my  tijd, 
Soo  ghy  rechtfehapen  Karels  zijt , 

Dat  ick  mijn'  Broeck  weer  op  magh  trecken. 

Sy  feiden ,  Ja :  Wel,  feid'  hy,  gecken , 
.Wacht  ghy  dat ,  daer  ghy  ílaet  en  iiet  ? 

Nu  doen  ick  'c  in  dry  dagen  niet. 

Ti- 

T^"  Laes  wierd  gebeden  van  twee  Joden 
-"■  ('tWas  Sabbath ,  en  haer  't  werek  verboden) 
Hy  wild'  haer  redden ,  en  wat  rass , Een  Kalf  dat  half  verdroncken  was. 

Hyfei,  en  antwoorde  ter  degen, 

Hebtgh'  u  belctt,  ick  heb  het  mijn , 
En  mergen  fal  't  mijn  Sabbath  zijn ; 
Dan  komt  het  my  noch  min  gelegen. 

51- 

(f^Hy
  

hebt  feer veel  gelefe
n 

,  Jan , 
^-*  Maer  noch  niet  all-,  dat  kan  niet  wefen : 

Dan  hadt  ghy  't  meeft  doorlefen,  Mann , 
Hadt  ghy  u  fel  ven  wel  doorlefen. 

Ueltu,  Klaes,  dat  een  Mann  die  u  veel  quellinghs  gaf, 
Jjer  Kercken  is  gebracht  in  een  gemarmert  Grai  ? 

Laet 
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Lactick  uw'  bothcit  fchaven ; 
'k  Weet  dacr  wat  anders  af : 

'k  Wcnfch  all'  uw'  vyanden  en  all'  de  mijn'  als  Graven , 

M 

Of  Koningen  begraven. 

\X7Aerom  willyedereenaen'troer, 
^  »    En  op  het  Kuiten  met  het  Wapen  ? 

Dat  's  goed  te  weten ,  feid'  een  Boer , 
Daer  zijn  geen'  gecken  toe  gefchapen , 
En  elcklbecktdiegetuygeniss 
Datliy  geen  Geck  gefchapen  is. 

E  En  Vorft  wild' aen  den  Krijgh,  wat  datm'er  tegen  ried  ■„ 
Sijn'  groóte  reden  was ,  hy  wild  yet  zijn  of  niet. 

Heer,  feid'ick,  ghyzijtyet,  en,  wilt  ghy  't  daer  na  maken, 
Ghy  fulthaeftlichtelickvanyettot  niet  geraken. 

Y  feid  een  Vette  Pater , 

Elck  prees  wat  hy  beft  moght  -y 
Hem  docht  het  befte  water 

Was  water  in  der  aerd  gevallen  uy  t  de  Locht ; 
Te  weten  by  de  Sonn ,  in  plaers  van  Helm  en  Kloeken , 

Door 't  kromme  Houtjeii  van  een'  Wijngaerd-ftockgetrocken. 

WAt  foeckt  ghy  fonder  end  u  felven  te  verhoogen  ? 

Jan,  God  liet  nederwaerts-,  ghyraeckthemuytdcroo^en 

58. 

TV'"  Ees, 
 
fei'ck

,  
zijt  ghy  fonder

  
fchae

mte? 

-*- *-Gh'
  

hebt  een  Paerd 
 
als  een  gerae

mte 
, 

En  ghy  laedt 
 
het  fonder

  
end: 

Niet 
 
met  allen ,  fei  de  Vent , 

Koft  ick  by  malka
nder 

 
fchra

pen 

AU'  de  deugh
d  

van  all'  de  Papen
 

, 
'k  Souwf

e  
noch 

 
wel  laden 

 
toe, 

En  mijn' 
 
Meere

n  
wierd 

 
niet  moe. 

59- 

/f  En  vraegh
de 

,  wat  's  de  langhft
e  

dagh  ? 
•Mijn  Boer,  die  niet  gewacht  heeft 

Dat  ick  mij n'  Almanach  door-fagh ,  (^heeft. 
Sei,  Land-Heer,  fpaert  uw'moeyt,  dat 's  die  den  kortften  nacht 1 1.  Deel.  P  60.  Siet 
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Slet  ghy  dien  proncker  met  fijn  goude  Ketingh  om  ? 

Hy  draeghter  alle  daegh  een'  andere :  waerom  ? 
Hy  hoefeer  alle  daegh  een'  niewe ,  fou  m'  hem  houwen  ; 
Gemeene  gecken  kan  m'  in  eene  wel  betrouwen. 

ICk  hoorden  een'  Student  in  Rechten  kluchtigh  feggen 
Van  een  moy  meisje  blond , 

Dat  in  fijn'  oogenilondj 
Dat  's  een  braef  Vultrum  om  fijn  Corpus  op  te  leggen. 

6z. 

ICk  vraeghd'  onnofelick  een  Zeeman  voorTerHeide, Wanneer  is  Garnaet  beft  en  Krab  en  kleine  Viss  ? 

De  Zeeman  loegh  my  uyt ,  gafmy  befcheid ,  en  feide, 
Als  daer  geen  groóte  Vifch  meer  te  bekomen  is. 

IS  s'  uyt ,  de  Boere-Miss  ?  riep  een  Moy  Papen-Nichtje  j 
Ja ,  fprack  een  Boere-wichtje, 
Haeftuwat,  foetekind, 

De  Hoere-Miss  begint. 

Anluyftertna  fijn' eigen'  woorden: 
Als  veder  hem  foogeernc  hoorden , 

Als  hy  fijn  iclven  in  de  Kerck , 
Wy  raeckten  noyt  ten  einde  werek. 6<¡. 

iAer  riep  een  Vent,  Brand,  Brand: 
Ickvraeghden,  aen  wat  kant, 

En  wiens  huys  het  moght  geilen  ? 
Hy  riep  all,  Brand,  gefellen, 
En  ick  all  weder ,  waer  ? 
Ick  weet  niet ,  feid  hy  j  maer 

'k  Wouw  yemand  Vier  wouw  maken  ■, 
Soo  dat  ick  moght  geraken 
Daer  ick  my  warmen  fou , 
Wantfiet,  ickfterfvankou. 

66. 

TCk  vraeghd'  een  Godsgeleerde  ,  hoedanigh  hy  verftond 
-*Het  ftuck  der  Saügheit  by  groóte  Vorften  ftond  > 

J 

D¡ 

Sv 
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Sy  fullen ,  feid  hy ,  all'  het  eewigh  Leven  erven , 
Daeris  geen  twijrfel  aen  ;  mits  s'in  de  wicge  ftervcn. 67. 

KLaes  wierp  een  fchellinghsken  in  't  facksken  van  de  Ker  ck , 
En  om  Hjn'gierigheit  te  trooften  in  't  goed  werek , 

God ,  feid'  hy ,  magh  't  my  eens  vergelden  met  fijn'  zegen : 
Als  hadd  hy  't  fchellinghsken  niet  eerft  van  God  gekregen. 

68. 
KLaes  klaeghden  over  Trijn ,  fijn  lieve  lichte  Wijf, 

Als  of  fe  nu  en  dan  wat  malde  met  haer  lijf: 
Teun  gaf  hem  defen  trooft :  ey ,  laet  de  Vrouw  wat  fpelen  j 
Die  buy  falovergaen ;  dat  vindt  men  fooaen  velen  j 

En  ickvind'taen  mijn  Wijf,  die  wafferoock  foo  aen 
Totop  den  ouden  dagh,  doe  die  quam,  was'tgedaen. 

69. 
Dlrck  heeft  een'  gau we  Tongh ,  en  Í peelt  den  Advocaec 

All  wat  hy  fpelen  magh  ,  en  noyt  en  vindt  hy  quaed 
Der  rijeke  luyden  recht :  die  tongh  wil!  altoos  hellen 
Naer  die  zy  die  meeft  weeght ,  en  daer  meeft  valt  te  tellen ; 
En,  feghthy,  dat  is  recht,  want,  liet  de  Waeghfchaelaen, 

Naer  'tfchaeltje  dat  meeft  weeght  wil  't  Tonghsken  overflaen. 

70. 
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71- 

f^  En  Vorft  moet  bijten  en  niet  baffen ; 

^— 'Goe'  woorden  geven ,  en  fcherp  ftraften. 

KLaes  licht-voet,  Boere-foon,  ofHoere-foon,  of  beide, 
Sagh  een  deel  Jonckertjensof  pronckertjes  te  faem  , 

Voll ,  doll ,  loss,  letterloos  en  redeloos ,  en  ieide , 

Zijn  dit  Volck  Edeluy  ?  voor  feker  dat  's  een  naem 

Die  my  toekomt  als  haer :  al  fittenw'  in  den  doncker , 
't  En  kan  niet  anderszijn ,  mijn  Vacrtje  was  een  Joncker, 

Want  fiet  dit  goed  eens  aen ,  en  fict'er  my  eens  by  ; 
S'en  zijn  niet  ooi icks,  of  ick  ben  't  foo  wel  als  fy. F  z  73.  Jan 
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T  
n' 

J  An  hoorde ,  't  was  verboden 
Geld ,  goed ,  of  eetbaer'  waer ,  gebraden  of  gefoden , Te  nemen  voor  gefchenck ; 

En  fei  genuchelick  -,  wel  fier.  toch  eens,  ickdenck 
't  Volck  neemt  my.oock  all  voor  een'  Raedsheer ;  want  mijn  leven 

En  werdt  my  niet  gegeven. 

n- 

DIrck ,  als  ick  u  befie ,  en  foo  veel  boofe  quanten  > 
En  foo  veel  lichte  danten 

Alsuw'Vrou-moeder-lief  ter  wereld  heeft  gebracht} 
Dan  valt  my  in  't  gedacht  •, 

Met  Reden  magh  fy  wel  een  luyver  Vroumenfchheeten } 
Die  foo  veel  vuylighcits  heeft  weten  uy  tte  fvveeten. 

15- 

MYn  Saelmaker  werdt  rij ck ,  en  fteigert  in  fijn'  teeringh 
Verr  boven  maet  en  ftaet ;  te  weten  naer  de  neeringh. 

Is  hy  foo  trots  ,  en  maeckt  maer  Saelen  om  den  koft> 
Wat  foud  het.wefen  als  hy  Paerden  maken  kofc  ? 

76. 
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, 
Meer  dan  oyt  Vrouwen  doriten  : 

Dat  magh  wel  lijven ,  Neel ;  maer  't  en  zielt  niets  te  wel. 

79- 

'k  Cíe  Jan  van  weelde 
 doen  all  wat  een  Rijcke  kan , 

*^'k  Siehem  lijn  Silverwerck ,  fijn  Kleed,  fijn  Hu ys  vergulden, 
En  teeren  als  een  Prins :  't  En  kan  niet  miíTen ,  Jan , 
Ghy  hebt  of  Princen goed,  of  Princelicke  fchulden. 80.  Ghy 
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80. 

/^Hy  ftelt  u  fiftel-draghtop Beenen  en  op  Armen, 

^J  En  drincktu  vollen  dolí  by  d'een  op  d'andcr  fluye : War  voordeel  wacht  ghy  van  die  drachten ,  Klaes,  och  armen  Í 

Giet  ghy  't  met  ftoopen  in  en  met  Nootfchelpen  uyt  ? 81. 

Pier fchenckt  fijn'  Rechters  vaft  all  wat  hy  kan  verleeften : 
Sy  nemen  't  oock,  deBecften, 
En  meentghy  dat  hy  weet 
Dat  dat  corruptie  heet  ? 

Coraiptie  is  bederf,  en  't  volck  was  langh  bedorven  , 
Eer  fy  't  met  hem  verkorven  : 

En,  feghthy,  gaet  dat  niet  naer  aller  merekten  loop, 
Daer  elck  lij  n  Geld  befteedt  naer  hy  wat  vindt  te  koop  ? 

8a. 
ALs  Klaes  te  voorfchijn  kom  t,  lacht  Jan  all  wat  hy  magh  , 

k  Om  dat  hy  Too  een'  geck  fiet  komen  in  't  gelagh. 
Wat  ibu  fijn  lacchen  ree  zijn , 
Alsjan  wiftdatter  twee  zijn  ! 

85. 

JAn  was  fijn  leven  noy  t  voor  waerfegger  gereken t  j 

Maer  van 's  kinds  beenen  af  voor  leugenaer  getekent  : 
N  u  is  hy  fijnrjens  in  't  Notarisfchap  geftelt ; 
Moet  elck  hem  nu  niet  wel  gelooven  met  geweld  ? 

8*. 

DAer  twiftten  een  hoop  volcks ,  geleerd  en  ongeleerd , 

Welck  't  befte  water  waer :  Mijn'  Heeren ,  ièid'  een  prater 9 
Het  beft  van  allen  is  in  ,  mijn' finn 't  regenwater 
DoorWijngaerd-hout  en  in  de  Sonn  gediftilleert. 

85. 

KLaeslagh  fijn  Wijf  en  ftierf,  ten  minften  foo  hem  docht> 
En  Klaes  heeft  defen  trooft  fijn  fel  ven  toegebrocht : 

Siet ,  feid'  hy ,  onfe  Lijs  heeft  een'  kopp  als  veel'  Vrouwen , 
Sy  heeft  foo  menighmael  haer'  will  met  my  gedaen ,. 
Of  onfe  lieven  Heer  geliefde  beurt  te  houwen  , 

En  dé  fijn'  will  oock  eens  met  Lijs,  wat  lagh  daer  aen  ? 

P  i  86.  Wat 
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'      86. 

WAtlightghytochen  fluyt,  fprack  Neeltjetegensjorden? 

'k  Vind  alle  kaiTen  toe ,  of  ick  een'  dievegh  waer ; 
En  dat  en  ben  ick  niet.  Neen,  feidhy,  Wijf,  dat 's  waer } 
Maer  ick  fluyt  alles  op,  omdatghy'r  geen  foudt  worden. 87. 

Ycke  Jan  ftond  hoogh  en  roemde 

Van  veel'  dingen  die  hy  noemde 
Voor  de  Vaften  opgedaen ; 
Stockvifch ,  Haringh ,  Aberdaen , 
En  wat  fulcker  vaten  meer  was  : 
Arme  Klaes ,  die  minder  Heer  was , 
Heeft  genoeghelick  gefeitj 
Ick  ben  beter  onderleit , 

Soo  voor  my  als  voor  mijn'  gaften , Om  aendachtelick  te  vaften , 

Als  't  de  tijd  vereifchen  fal : 
Hoe  toch,  Klaes?  met  niet  met  all. 88. 

'At  meent  ghy  dat  fy  waerdigh  zijn 
Die  Peerle-fnoeren ,  valfch  of  fijn , 

Daer  d'eerile  menfchen  noytaf  wiften  ? 
Hoort ,  Jan ,  en  leert  met  eenen  treek 

Een'  Rekeningh  die  noyt  en  miften  > 
Soo  veel  pas  als  een  rijeken  geck 

Aen  'tpoppe-goed  begeert  te  qniften. 

A/l  Y  viel  een  onvermogen  wijf, 
-^-"-Gelladigh  in  mijn'  Koets  op 't  lijf: 
Foey ,  feid  ick ,  is  't  hier  all  van  't  mallen  ? 
Ghy  zijt  my  in  mijn  bedd  te  nacht 
Niet  half  foo  mocyelick gevallen. 

Wel,  feis',  is 't  erger  als  het  placht, 
En  wórdt  ghy  doll ,  wat  wilt  ghy  ièggen  i 

Hebt  ghy  m'  oy  t  in  u  \v  bedd  fien  leggen  ? 
'k  Ben  vooreen'  eerbaer  Vrouw  bekent. 
Dat  weet  ick ,  feid  ick ,  en  beken  't : 

Maer  en  bekijft  my  niet ,  Madame ;  ick  ipreeck  te  degen  : 

Hebt  ghy  niet  in  uw  bedd  ?  en  ick  in  't  mij  n  gelegen  ? po.  Ghy 

W; 
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90. 
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ja. 
"C  Lek  laeckt  fijn  leven ,  als  hem  't  leven  gaet  begeven  > 
J-'Beft  doen  fy ,  die  haer  felfs  mishagen  in  haer  leven. 

93- 

VErachtuw'vyandnoyt,  kleintnemmermeer fijn' krachten, 
Verwint  ghy  een  fwack  mann ,  dat  is  niet  hoogh  te  achten ; 

Verwint  de  fwacken  u ,  gelijck  't  wel  wefen  kan , 
Soo  valt  ghy  fchandelick  voor  een  onmachtigh  mann. 

DAer  werdt  veel  wereks  gemaeckt  van  allerlei  geluyden , 

Na  regels  van  de  kunft  of  't  oordeel  van  de  Luyden  : 
Maer  't  aengenaemft  geluyd  dat  ick  mijn  leven  vond , 
Is  in  d'eenftemmigheit  van  't  vroom  hert  met  den  mond. 

9T- 
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H96. 
T~\  Aer  wandelt  niet  een  menfch  langhs  ftraet 

.  -*-^  Die  Klaes  fijn'  achterklapp  ontgaet : 
Dat  is ,  hy  werpt  de  lien  met  dreck  j  en 
Dat  doen  maer  kinderen ,  of  gecken. 

97- 

JAn  heeft  fijn  goed  verfmeert,  verdobbelt  en  verhoert: 

Dat'sdathem  inden  oorlogh voert: 
Hy  's  Goud  en  Silver  quij t ,  en  kan  niet  meer  betalen  -? 
Dat  foeckt  hy  met  geweld  op  't  Yfer  te  verhalen . 

j?8.  Neel 
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98. 

tsj  kei  is  een'  Maend  getrouwe,  en  is  van  kind  geleden  • *■  ̂   Wat  is  daer  aen  misdaen  ? 
Hoe  feght  ghy  van  dat  kind ,  is  't  wat  te  vroegh  gekregen  ? 
Neen ,  maer  fijn  Moertje  wat  te  laet  te  Kerck  ge^aen.& 

99- 

"Ï7  Erftaen  de  Molenaers  haer  ftuek, 
v    Soo  is  't  voorfeker  haer  geluck , Naer  ick  dat  ftuek  bereken , 

Dat  facken  niet  en  ipreken. I  DO, 

\1/  Aerom  en  is  in  langen 
Geen  Molenaer  gehangen , 

Noch  hier  noch  hier  ontrent? 
De  reden  is  bekent: 

Als  all'  dieftelen  ftorven  , 
't  Heel  am  bacht  waer  bedorven. 
■  Ior- 

"^Aer  is  een  echte  p-er  rot  nu  roe  hoogh  seprefen  : *rf  Eens  ifler onderdaeghs  wat  misverftands  gerefen , 
En,  Tijs,  ghy  raefter  af,  als  hadt^hy 't  hoofd  vollwinds 
Maer  neemt  het  vooreen'  vioy  of  vooreen  vlcckjenlnrs," Men  fiet  die  lichtelick  op  een  wirt  Linnen  Laken  • 

Dat  doet  fijn'  fuy  verheit :  maer  lier  de  Moor  fijn'  kaken  • Daer  fteeckt  geen  vuy  1  op  af:  Verftact  ghy  my  n  iet ,  Geck  3 
U  w  backhuys  is  foo  vuyl ,  't  is  een  doorgaende  pleck.- 

JAn ,  achterdochtigh  van  fijn'  Vrouw, 
Heeft  's'  een'  goe'  Dienftmaeghd  mé  gegeven, Die  op  haer'  gangen  letten  fouw , 

En  flacn  haer  gaed' in  lijf  en  leven  : 
De  Meid  heefr  op  haer  ftuek  gepaft , 
En  dagh  en  nacht  goe' ibrgh  gedragen  ; 
Want,  had  s'haer  Vrouw  niet  gae  gpflagën , 
Jan  hadfe  flus  op  't  fpel  verraft. 

1  p  V 

~^E  fnoodfte  Hoer  van  all'  was  eens  een'  vrome  Meid, -J      Ten  mmften  in  de  wiegh ,  heefe  yemand  wel  gefeit : 
öoo  fiet  men  't  befte  goed  in  't  oolickfte  verdraeven :  ' 

:  U:  befte  Kaes  van  all  verandert  lightftin  maéyen. 
104..  Jan 
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104. 

TAnJanfenfietgeen  quaedaenTrijn ,  fijn' lichte  Vrouw; 
J  En  feght  oock ,  foo  hy  't  fiet ,  dat  hy  'r  gcnoegh  verbien  fal : 
Hoe  kan  de  Mann  oock  meer  ?  maer  wacht  hy  dat  hy  't  fien  fal  y 
Soo  komt  hy  lichtelick  een'  oogcn bliek  te  laet. 

105-. 'k  TT7"  Eet  dat  ons  God  verhooren  kan , 
*  *  Maer  of  \v'  ons  felf  all  hooren ,  Jan  ? 

Soo  velerhande  loopt'er  midden Door  ons  aendachteloofe  bidden  : 

Wacht  hy  naer  een  goed  Rechters  woord  , 
Die  na  lijn  fel  ven  niet  en  hoort  ? 

106. 

KLaes  was  all  feventigh ,  Lijs  over  feftigh  jaer ; 

En  dit  volck  lagh  en  vrijdde ,  en  't  wierd  een  echte  paer. 
Siet,  feidick,  wateen  deun,  wat  magh  dit  goedje  meenen? 
Wel,  feiLijs,  flaet  men  niet  Vier  uyt  twee  koude  fteenen? 107. 

rPEun  hanghtfijn'  tonghfoo  wel  alstongh  wel  hangen  kan : 
•*■  Datgafoo  welals'c  will,  ickkanderniet  by  dueren; 
Soo  leppigh  fpreeckt  hy  ftaegh  van  vrienden  en  gebueren ; 
Neen ,  een  quaed  fprekend  vriend  is  geen  welfprekend  man. 

108. 

't  T  S  qualick  met  den  naem  van  misverfland  tedecken  : 
•*Wy  hebben  ons  vergiften  blind  geweeft  als  gecken , 

Soo  menigh  als  wy  zijn.  Jan  is  daer  in  verftoorc , 

En  meen  t  hem  dat  verwijt  in  't  minfte  niet  en  hoort. 
Jan,  wikghy  niet  een  geck  met  on  sen  i  n't  gemeen  zijn  , 

Ghy  mooght  een  geck  alleen  zijn. 
109. 

f^Hyfpeeltomftuyvertjens,  en,  Tijs,  dat  loopt  langhaen: 
^-^  De  koftelicke  tijd  kan  geen  gefutfel  velen  : 

-  Ick  fegh  't  in  goeden  ernft ,  fpeelt ,  als  ghy  toch  wilt  fpelen , 
Om  Rolenobeltjens ;  foo  hebt  ghy  haeftgedaen. 

K 
110. 

LaesJanfzPoyerklaeght,  'czijnredenen  dieftincken , 
Daer  mé  lijn  goede  naem  geftadigh  werdt  bemorft  : 

Elck  een  klapt  van  fijn  drincken , 

Maer  niemant  van  fijn'  dorft. 
II.  Deel.  Jt  111.  Ick 
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in. 

ICk  vraeghcTeen  van  mijn'  Neven , 
Hoe  maeckt  ghy  't  met  uw  leven  ? 

Als  een  Prins,  fei  de  Vent  -, 
'k  Hebb  koft  en  dranck genoegh ,  en  fchulden  fonder  end. 

in. 

Die  woecker  Sonde  noemt  heeft  geen  Geld,  feid' een  Sott ; 
Endie'tgeen'  Sonde  noemt,  feidick,  en  heeft  geen' God. 113. 

JAn  fiet  my  in  de  hand ,  en  feght  daer  in  te  mereken , 
Dat  ick  goed  gevens  ben  op  ftraten  en  in  Kercken. 

Siet  hy  dat  aen  mij  n  hand :  Dat  's  daer  hy  't  foecken  moet  * Men  geeft  niet  met  den  voet. 
114.. 

't  TS  Wijilelick begonnen, 
-*-Maer  qualick  uy  t  geleert  y 

Met  lepelen  gewonnen 
Met  fchepelen  verteert. 11?. 

'k^7"Erweet  een'  Beufelaer  de  dichte  feilen 
*   Van  fijn'  dagh-tafelen ,  die  'ck  hem  fagh  veilen 

Voor  Waeren  van  gewicht :  Wel ,  feid  hy ,  Heer, 
Ick  maeck  den  Almanach ,  God  maeckt  het  we'er. 116. 

T7  EnRaeds-Heer  fprack  recht  uyt.die'ckvraegden  hoet'ergingh 
*—'  I  n  iij  n'  Vergaderingh , En  ofmerniet  en  milten : 

Wy  raeden  't  in  den  Raed  -y  't  waer  beter  dat  wy  't  wiften. 
117. 

TCkvraeghden  op  het  Veer  aen  twee  dry  looiè  Boeren , 

-*  Wat  dat  hy  nemen  fou  w  diem'  over  Maes  fou  voeren  ? 
Siet  wat  een  vragen,  feid  een  guyt, 

Watfoud  hy  nemen  als  een'  fchuyt? 
118. 

KLaes  wift  fij n'  boofe  Trij  n  haer  backhuys  niet  te  floppen  j 
Want,  feis',  haer  eenighfte  geweer  droeghs' in  haer' mond: 

Soo  weet  ick  dan,  feiKlaes,  in 't  end  geen' beter' vond, 
Om  baes  te  blijven ,  als  dicht  op  de  fcheete  kloppen. 

119.  De 
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"9. 

DE  Weelde  is  Vredes  Kind,  den  Hooghmoed  Weeldes  Broer, 
En  Vader  van  den  Krijgh ,  de  Krijgh  is  Armoeds  Moer , 

Van  Armoed  Ootmoed  ,  en  van  Ootmoed  komt  weer  Vrede, 

Van  Vrede  weder  Weeld'  en  Hooghmoed  en  Krijgh  mede  : 
Soogaet  des  Werelds  rad,  hier,  daer,  en  over,  all, 
Soofal  het  gaende  zijn  totdathetftillftaen  fal. 

IZO. 

T?En  Geck  met  bellen  wift  te  feggen , 
•'-'En  wift  wel ,  docht  my ,  wat  hy  fei, 
Mijn'  Heeren,  leert  dit  overleggen , De  Gecken  zijn  feer  velerley : 
De  geckftefchijnen  veeltijds  vroed , 

De  vroed  fte  geck ,  en  't  is  geen  wonder ; 
D'een  draeght  de  bellen  op  den  Hoed , 

En  d'ander  draeghts'er  onder, izr. 

"r\E  Werel  d  is  foo  verr  geweken 
r-if  Van  't  oude  fpoor  van  danckbaerheit, 
Dat  menfehen  qualickluft  tefpreken , 
Van  watm'  haer  wel  doet  of  wel  feit : 
't  Is  reden  dat  ick  my  verblijde, 
Langhhebbick  nawatdancks  verlanghtj 

Vriend ,  all'  de  fchuld  is  op  mij n'  zijde , 
Ickdanck  u  datghy  my  bedanckt. 

Ji 

121. 

'An  heefterdufend  guldens  af , 
Dat  hy  den  Chriftenen  ter  Kercken 

Preeckt  goede  en  afpreeckt  quade  wereken , 
Mee  hoop  van  loon  en  vrees  van  ftraff: 
Maer  dat  hy  voor  hem  felfs  fou w  ftrecken , 
Die  ongemackelicke  fchoen 

Die  hy  fíjn'  hoorersaen  heet  trecken , 
Hy  foud't  om  noch  foo  veel  niet  doen. 

T7"Laesgingh  voorby 't  Schavottnaerdie  vervloeckte  baen , 
■^ De  Pleit- rol  1 ,  daer  hy  meeftfijn  goedjen  hadd  verdaen  -, 
En  fprack  verdrietelick  een'  verfch-gehangen  aen ; 
Wat  hebtghy  daer gelucks ,  die ,  noch  by  Sonn,  noch  Maen , 
Noch  Advocaet  en  hebt  noch  Raeds-Heer  na  te  gaen  ! 

¿I  i  124..  Hopmann 
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T  "T  Opmann  Gerrit  heeft  fijn'  Schans 
■*-■*  Laten  nemen  als  een'  Gans : 
Maer  belooft  foo  vroom  te  krijgen  , 
Dat  menfe  weerom  magh  krijgen : 
Hopmann Gerrit,  laetdatftaen, 

Wantghy  hebt 'et  all  gedaen. 
125. 

HEer  Doftor ,  feid  ick  een',  neemt  ghy  nu  felfs  geen'  pillen ,. 

Daerghy  gaetquijnen  van  de  Koorts,  en  fiet'ernaer? 
Ick  pillen?  fprackhy,  Neen,  dat  goed  bewaer  ick  maer 
Voor  die  het  voorderen ,  en  wel  betalen  willen. 

iz6. 

IS  't  waer ,  dats'  ons  eertijds  foo  dapper  overtreffen , 
Ons'  oud- voorouderen ,  in  Deughd  en  in  Verftand ! 

Ses;ht  my ,  wie  heeft  ons  dan  gewonnen  en  geplant , 
En  waer  af  heeft  de  Kreft  den  gangh  geleert  der  Kreften  ? 

127. 

DE  Mann  en  was  niet  Geck,  die  *t  in  den  finne  fchoot, 
Is 't  klappen  dat  men  foeckt?  't  en  waer  niet  eens  van  nood, 

Dat  wy  een  menfehen  lit  aen  Pley  of  Pijnbanck  braken ; 
Ick  wouw  misdadige  niet  meer  als  droncken  maken. 

.,0 

T^Eun  isopfwarteNeel,  fijn' Dochter,  foogeilelt, 
-*•  Hy  fouws'er  niet  voor  wenfehen 

De  blanckftc  van  de  menfehen  > 

Want  Peper  rekent  hy  dat  meer  als  Gengber  geldt. 

Oler  heeft  geen'  leerensluil,  enfchouwthetalsden  baft: 
*■    Want ,  feght  hy ,  als  ick  maer  eens  A.  begon  te  feggen , 
Stracks  fouden  fy  my  B.  en  C.  te  voren  leggen , 

Enall'tfpeldattervolght-,  foo  had  ick  my  vertaft, 
En  w^er  d'er  voort  aen  vail, 

130. C  Ultgh'  altoos  leeren ,  Jan ,  en  nemmermeer  betrachten 
^'  Het  gene  uw' ouderen  voorgelden  moey  te  wachten? 
Maeckt  eens  een  end' van 't  fchool :  't  Is  beter  eens  doen,  Mann, 

Het  geen  men  weet  en  kan , 

Dan  't  geen  men  kan  noch  weetgeftadigh  naer  te  trachten. 

131.  Die 



Sneldicht.  jzf 
in. 

Die  wat  wil!  befigen ,  en  houden  't  heel  als  't  is , 
Doet  even  ,  naer  mijn'  giss , 

Als  eenerdieall'tnattuyt  eenenSnee-ball douwden. 
En  wouw' den  Ball  behouden  : 

Of  ecner  die  al  't  witt  wouw  fchrappen  van  het  Krijt , 
En  werden  't  Krijt  niet  quijt. 

132. 
SOo  God  geen  Diss-Wijn  geeft,ten  minnen  geeft  hy  Diss-Bier , 

Indien  't  geen  Diss-Bier  is  ,  ten  miniten  is  het  Viss-Bier ; 
Dat  is  den  oudftendranck,  van  doe  men  niet  en  will 

Wat  fappvan  Druyven  was,  noch.Koren  enfijn'giil  : 
In 't  end,  of 't  Diss-Bier  is,  of  Viss-Bier,  'twerdtalPiss-Bier. 

*tTT7"Aseens  Soldaten  Biecht :  lek hebbe veel  gerooft, 
*  *  Maer  veel  oock  niet  gerooft ;  dat  's  dan  gelijck  en  even : 

lek  hebber  veel  vermoordt ,  maer  veel'  oock  laten  leven  5 
Dats  even  en  gelijck :  Naer  datterwerdt gelooft, 
Soo  hebbick  veel  gebrandt ;  dan  veel  nietaengeftekenj 

Dats  oock  gelijck.  Doe  viel  de  Biech  ter  mede  aen  't  ípreken  j 
Ghy  fult  ter  Hellen  gaen ,  en  ick  in  't  Hemelrijck , 
Als  alles  even  is ,  ibo  is  dat  oock  gelijck. 

13+. 

KLaes  eilchte  fíjn'  Paftoor  van  fijn'  twee  rocken  eenen  -, 
Want  foo  hadd  hy  gepreeckt,  en  Klaes  en  hadder  geenen- 

Wat  haeft  had  Domine?  lijn'  antwoord  was  foo  ree 
AlsKlaefenseifch:  Hyfei,  Ghy  fult  wel  anders  meenen, 

Lett  op  't  Capittel  5  't  Was  inillo  tempore. 

T  Ck  vraeghden ,  hoe  het  paften  y 

*  Dat  m'  arme  Borgery 
Bekommert  fagh  metlailen , 
En  alle  Papen  vry? 

Daerquam  een  Vent  aen 't  gapen, Die  fei ,  noch  voll  noch  doll , 
Van  Wormen  en  van  Schapen 

Is  Woll  en  Zy  te  rapen- 
By  hand  en  borfe  volFj 
Op  Efels  noch  op  Apen 
En  vihdt  men  Zy  noch  Woll. 

«^  3  136.  Broer- 
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BRoer  Barcnt  wandelde  neerflachtigh  van  gelicht, 
Soolangh  hy  Monick  was :  nu  hy  tot  hooger  plicht 

En  van  de  K. app  toe  op  den  Abts  ftoel  is  geftegen , 

Draeght  hy  fij  n  hoofd  recht  op  in  ftraten  en  in  wegen . 

De  reden  is,  hyfocht  de  neutels  van 't  Convent, 
All  waer  hy  gingh ,  of ftond :  nu  is  hy  eens  belendt, 

Daer  hy  de  Koppel  heeft  gevonden  en  gekregen  •, 
Soo  buckt  hy  nu  niet  meer ,  maer  gaet  recht  over  end. 

«37- 
Wr  Atjongh  is,  groeyt  van  klein  totgrooter  mettertijd : 

Maer  Klaes  de  Brouwer  (niet  dat  ick  het  u  verwijt , 

Indien 't  de  fchuld  van 't  mout  is} 
Uw  Bier  valt  klein,  naer'toudis. 

138. "^J  Eel  ftond  en  roemde  by  haer'  Nichten  en  haer'  Neven 
"f-^  Van  all  haer  reifen  en  haer  rotfen  in  haer  leven  : 
Daer  over  fprack  ick,  en  met  reden  ,  foomy  docht, 
Neel,  hebt  ghy  veel gereift,  foo  hebt ghy  veel  verfocht. 

DE  Boeren  in  mijn  Dorp  en  foecken  geen'  Apteker-, 
En  veel  min  een'  Do&oor :  de  reden  is ,  voor  feker , 

Niet  qualick  overleght ,  voor  luyden  uy  t  het  veld ; 
Veel  lie  ver  ftcrvenfy  voor  niet  als  voor  haer  geld. 

Ho. 

KLaes klaeghden dat  fijn  Soon  te  vroegh  uy t  Roomen  quara : 

In  't  eerft  begreep  ick  't  niet  waerom  hy  'c  qualick  nam  j 
'k  Weet  nu  waerom  hy  morden  > 

Sijn  Soon  was  fulcken  guy  t  van  leven  en  van  ftamm , 
Hy  waer  wel  metter  tijd  een  Cardinael  geworden. 

14.1. 
MAet,  wat  dingh  magh  deZcebrand  wcfen  ! 

Vraeghd'  ick  een  Zeemann  op  de  Ree : 
Des'  antwoord  had  hy  ree , 
Met  een  matroofigh  wefen ; 

De  rechte  Zeebrand  zijn  Zeeroo vers  by  der  Zee. 

PVE  Duyvel,  feid'een  Snaeck,  hadGodgeernnagefchapen: 
-*-^  Maer  all  fijn  maeckiel  liep  op  Apen  en  op  Papen , Als 
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J 

Als  't  Menfchen  fouden  zijn ,  de  Waerden  maecken  Wijn 
Tot  Water,  daer  het  Wijn  van  Water  foudezijn : 
Het  mogen  konftenaers  op  haer  maniere  wefen , 

Maer,'tfchijnt,  fy'n  hebben  God  de  konfl;  niet  recht  ondelen. 

An ,  fchielick  uyt  het  ilijck  gerefen , 
Is  van  den  Adel,  foo  hy  feit, 

Uyt  kracht  van  allerley  befcheid 
Dat  my  niet  naer  en  luit  te  lefen : 
Maer,  naer  fijn  doen  en  naer  fijn  weien  , 

("Hebb  ick  't  nietqualick  overleit) Hy  moet  wijd  van  den  Adel  wefen. 
144. 

P\E  Hooffche  konft  is ,  noyt  den  Prins  te  wederipreken ,. 

■*-^Noyt  in  een  logentjen  of  twee  te  laten  fteken : 
Seght  hy ,  het  water  gaet  den  Bergh  op  even  fnell , 

Als  't  van  den  Bergh  af  plaght  te  komen ;  't  is  heel  wel : 
Wilt  ghy  gewiile  gunft  voor  wind  van  woorden  koopen , 

Seght  ja ,  hetis'erop¿  ickhebt'eropfienloopen. 

S'twoec keren  verboden.  Heer? 
Sei  Klaes ,  en  fat  in  't  Biechthuys  neer : 

Ja,  feidePaep,  wel degelijcke : 
Ick  denck,  fei Klaes,  voor  mijns gelijckej 
Wantfeker,  als  ick  woeck'ren  wouw, 
'k  Hebb  niet  waer  mé  'ck  beginnen  fouw. 

Ters  die  geen  werck  en  doen , 

Zijn  verdrietigh  om  te  voe'n : 
Wacht  u ,  Huys,  en  wacht u,  Landen, 
Daer  meer  monden  gaen  als  handen. 

Hl- 

JAn  een  en  feventigh ,  en  Neeltje  feventhien  ? 
Dat  's  een  fchoon  Houwelick  om  lacchend'  aen  te  fiea. 

Maer  71.  is  17.  van  achter: 

Die  't  foo  las,  maeckte  Neel  haer  ongeluck  veel  fachter. 
14.3. 

üEn  Geufe  Leeraer  was  by  Papen  neer  gefeten : 

■'-'Die  riepen,  fiet,  hoe  komt  Saul onder  de  Propheten! 

Sijn' 

r 

e: 
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Sijn'  antwoord  was  gereed :  hy  feid ,  hy  lagh  en  focht 
Sijns  Vaders  Efelen,  enhadfe,  naer  hem  docht. 

149. 

HEbt ghy  niet  niews  gehoort,  fei  my  een  ílechte  Preker -, 
Niews?  feidick,  neen  ick  leker> 
Dan  darter  wordt  gerept , 

Dat  ghy  uwred'lickwel  op  ítoel  gequeten  hebt. 
IfO. 

'k  f~^  Af  Jan  een  foet  geficht ;  (tracks  hiel  hy  voor  gen  oodt ^-*  Sijn'  tanden  in  mijn  brood  : 
Valt  was  ickaen  den  Vent,  en 

Ickfagh  wel,  beeften  en  verftaen  geen' complimenten, 

iyi. 
•""pRuy ,  Truy ,  wat  eifcht  gh'  all  van  uw'  mann  ? 
-*-   Een  ichelm  die  meer  doet  als  hy  kan  > 

En  die  niet  meer  en  doet ,  wat  hoeft  ghy  hem  te  plagen  ? 
Hy  doet  noch  meer  noch  min  als  Roomfche  Keifers  plagen. 

iyz. 
\y|En  houw'fichhoemen  will,  de  wereld  is  vollgecken  j 
^Wy  brengender  een  mé,  foo  menigh  als  wy  zijn : 
Ditfcheelt  het;  ibmmige  verbergeniè  met  pijn , 
En  and're  wetenfe  behendelick  te  decken. 

J An  tuyfchtomgeld,  enfeght,  ickfpeelomnietmetall, 
lek  ben  geen  dobbelaer ,  'k  wedd  maer  wie 't  winnen  ial. 

"C'Oey,  feiTrijn,  lightghy  noch  te  bedde, 
■*-   Daer  ick  foo  vroegh  op  ligg  envroet? 
Ja,  feiKlaes,  malle pry,  ick  wedde, 
Mijn  droomen  zijn  wel  ruym  foo  goed 
Als  all  dat  ghy  heel  wacker  doet. 

T)Ier  fteelt  all  waer  hy  't  kan  bedencken  -, 
*~   Maer  is  weer  ruiligh  in  het  fchencken. 
Is  dat  niet  recht  mildaerdigh  zijn  ? 

Hy  fchenckt  fijns  naeften  goed  en  't  fijn. 
ito.  Klaes 
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155. 
KLaes  pronckte  met  fijn  geld  en  machtige  befitt , 

En  'c  weeldrige  misbruyck  moftickerneffens  hooren : 
In'tendevraeghden  hy ;  Gebreeckteryetaendit, 
Voor  Hand,  voor  Tand,  voor  Lijf,  voor  Wijf,  voor  Neus,  voor 

Ooren? 

Neen ,  feid  ick ,  naer  ick  't  vatt,  hier  en  gebreeckt  niet  aen , 
Als  een  vriend  dien  't  voor  u  ter  Hellen  luit'  te  gaen. 

"pHlip  focht  een'  Knecht  en  had  niet  t'eten  :  . 
■*■   Wie  heeft  oyt  fulck  een'  bloed  geweten  } 
Ickfeide,  een  knecht,  Phlip,  zijtghygeck, 
In  defe  fware  diere  tijden  ? 

Ja,  feid  hy, 'k  hebber  een' gebreck 
Die  my  gebreck  magh  helpen  lijden. 

iy8. VRiend,  ick  heb  geen  klein  Geld,  feghtHarmen, 

Als  hem  een  Bed'laer  ftaet  en  quelt. 
Hy  feght  de  waerheid :  want,  och  armen, 
Den  armen  eifcht  het  aen  den  armen , 
En  fy  zijn  even  eens  geftelt  > 
Die  geen  en  heeft ,  heeft  geen  klein  Geld. 

HPRij  n  fouw  de  Bruyd  zij  n  met  Kees  Louwen  j 
■*-   En  is  met  moye  Baftiaen 

Het  haze-paedjen  op  gegaen ,  \ 
Ontrent  acht  dagen  voor  haer  trouwen , 
En  flipp  had  Kees ,  en  wegh  was  Trijn  5 

Wel  hei ,  feid'  eene  van  mij  n'  Boeren , 
Kees  louw  een  ilechte  Duy  vel  zijn , 
Hy  laet  hem  lijf  en  ziel  ontvoeren. 

160. 

T^Irck  is  een  Ja-broer  in  den  Raed 
*-J  Op  alle  goed  en  alle  quaed : 
Dirck  is  een  Raeds-Heer  alilèr  meer  zijn  j 
Maer,  Dirck  fouw  beter  Hoer  als  Heer  zijn. 

i6u 

ALs  ick  die  Mutfaerden ,  die  Galgen  en  die  Stroppen , 
Die  taeye  pijnen  fie,  datkruyílenendat  koppen, 

II.  Deel.  R  Daér 
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Daer  Roomfche  Chriftenen  d'onRoomfche  med'  ontdoen , 
Om  defe  haren  voet  te  leeften  op  haer'  fchoen }  i 
Soo  weet  ick  noch  mijn'  gall  noch  mijn*  wilt  te  bedwingen  r 
Datd'eenden  anderen  met  haet  en  afgunftquelt, 
En  alle  leed  aen  doet ,  en  dat  men  met  geweld 
Den  een  den  anderen  ten  Hemel  in  will  dringen. 

KLaes  fchenckt  fijn  leven  niet :  liet  wat  een  (bet  bedencken , 
Om  fchenckens  vry  te  zijn :  Daer  is  geen  morgenftond , 

Of  Klaes  fweert  op  een  niew ,  in  't  fpoelen  van  fijn'  mond , 
Dat  hy  dien  gantichen  dagh  aen  niemand  niet  fal  fchencken. 

E  En  deel  Canonicken ,  maer  letterloofe  bloeds , 

Vraeghd'  ick ,  Hoe  laedt  men  u  met  fulcke  hoopen  goeds  ? 
Een  derde  fei  daer  op ;  de  grootfte  Efels  plagen 

Het  meefte  wicht  te  dragen. 

164.. 
KLaes  is  all  feventigh  en  kan  fich  niet  onthouwen ; 

Hy  vrijdt  ftaegh  omwatjonghs,en  meent'er  mé  te  trouwen 
Hy  ibeckt  ontwijffelick  ,  naer  ick  het  kan  verftaen , 

Door  een  moy  Meisjensfchoot  na'tHemelrijcktegaen. 

DErfc  gh'acht  en  feiligh  Jaer  by  een  en  twintigh  leggen 
In  een  bedd ,  malle  geck  ?  daer  moet  ick  wat  op  ieggen ; 

U  fchorten  eens  een'  vrouw,  doeghy  noch  jongh  waert,  Jan, 
Nu  fchort  uw'  vrouw  een  Mann. 

166. 

fT^Hy  bouwt  een  Arm-huys,  Klaes,  tottrooftvanuwgemoedj 
^-J  'c  Is  groot ,  en  't  koft  veel  Gelds  van  uw  gewoeckert  goed : 
Maer  't  is  noch  veel  te  klein  voor  Armen  by  dofijnen , 
Die  door  dat  woeckeren  zijn  komen  te  verdwijnen. 

167. 

Ty*  Laes  heeft  fich  bluts  gekocht  in  voorraed  van  veel  Wijns, 
•*-^-Op  hoop  van  een  quaed  Jaer,  en  weinigh  Sonnefchijns: 
Diekoopmanfchapismiss-,  'tna-jaervalt  warm  en  helder } 
Sijn  Wijn  lighten  bederft,  de  Sonn  fchijnt  in  fijn'  kelder. 

168. 

'k  O  Oor  van  een  foet  krackeel  5  Boer  Jaep  wil  S£.  ChriftofFel 
■"-  *  Doen  fchild'ren  op  een'  planck,  niet  langer  als  fijn'  fchoitel: 

De 
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De  Schilder  weett  geen'  raed,  en  thoont  hem  waer  het  fchort. 
Boer  Jaep  feght,  't  Is  geen  nood ,  all  vak  de  planck  wat  kort? Chriftoffel  kander  op,  men  hoeftfe  niet  te  langen : 
Soo  ghy  de  beenen  maer  beneden  uyt  laet  hangen. 169. 

Elooft  ghy  't  Vagevier  ?  fprack  een  gefchoren  Priefter : 
Neen ,  feid  een  ronde  Boer,  en  't  was  geen  quaed  bedied » Neen,  ick en  looft  niet,  Miefterj 

Want  dan  raoft  icker  in ,  ick  loof  het  beter  niet. 

170. TCk  hebb  mijn  eigen  goed  verdaen , . 

-■■Sprack  Tijs ,  en  fprack  fijn'  Rechters  aen¡ 
Sitt  ick  daerom  gevangen  ? 
My  moght  wel  eens  verlangen , 

Waer  ick  met  't  uwe  door  gegaen  •, 
Wat  foud  't  dan  weien  ?  Hangen. 

171. 'An  Pull  light  in  de  Koorts 
En  brandt  gelijck  een'  toorts, 

En  tegen  fijn'  Doft  oren 
Kan  hy  fich  wel  verftooren , 
Als  hyfefiet  begaen 

Om  fijn'  dorft  te  verflaen : 
Helpt  hem  maer  van  de  Koorts,  hy  weet  wel  and'reflefichen, 

Om  fijn'  dorft  mé  te  leflchen. 

172. CC  hipper  Jan  reed  als  een  Heer 

*^Op  een'  weelderige  Meer , 
Die  hem ,  voll  van  Haver-kruym'len , 
Meefterlick  in  't  flijck  dé  tuy m'len : 
Siettoch,'ièidhy,  't  kan  hier  mé 
Stormen  als  by  ons  in  Zee. 

173-  _ 

"PVETand-pijn,  

feght  Andries,  
is  wel  een' fware  flxaff, •*-^Maerick  

houd 't  met  den  raeddiem'  
een  oud  Vrouwtje  

gaf  j 
Daer  is  geen  beter  oock,  all  wouw  m'er  verr  om  reifen  j 
A  Is  't  quaed  op  't  quaedften  

is ,  foo  moet  m'er  niet  aen  peifen. 
R  2  174.  Hoe 

Ji 
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TTOe  komt  Jan  fulcken  rijcken  manu 
•*--*•  Daer  weet  ick  wel  een'  reden  van : 
Hy  fchrapt  het  in  met  fchepelen , 
En  deelt  het  uy  t  met  lepelen. I75T. 

ÏCk  noy  de  Klaes  ten  eten , 
Daer  ick  ter  Tafel  fat : 

Hy  is  niet  neer  gefeten  ; 
Daer  fweegh  ickop ,  en  at. 

't  Begon  hem  te  verdrieten , 
Dat  ick  hem  vaften  liet,  en 
Niet  meer  van  fitten  fprack : 

Heer,  feidhy,  magh  ick 't  vragen  s 
Hoe  feidt  ghy  my  daer  itrack  ? 
Sy  loegen  die  het  fagen-, 
En  riepen ,  fitt  maer  aeh  : 
Hyiat,  en  at  ter  degen , 
En  fei ,  ick  was  verlegen ; 
Nu  hebb  ick  't  eerft  verftaen , 
En  wierd  oock  moe  °;eitaen. 

!7<C 
MAekt  vrienden,Vrienden,en  íchouwt  vy anden  met  machten: 

Dit  brengh  ick  dagelicks  mijn'  kind'ren  in  gedachten  -3 
Een  honderd  vrienden  is  te  weinigh  voor  een'  Mann, 
En  eene  vyand  is  meer  dan  hy  laden  kan. 

77" 

\X 
 
7  At  is 't  frae

y  
als  een 

 
wat 

 
kan

 
*  *    Die  van  allerlei  befocht  heeft ! 

't  Moft  een  kloeckert zijn ,  feghtjan , 
Die  dat  vluchten  eerfl:  bedocht  heeft, 
Dat  foo  menigh  eerhek  mann 
Uy  t  den  hoogen  nood  gebrocht  heeft. 

178. 

*\7  Ermaen  ickTijs  ter  deughd ;  dus  weet  hy  't  af  te  weeren ; 
'  Hy  feght,  hy  moeyt  fich  niet 

Met  dingen  vanverdriet; 

Daer  weet  hy  noch  fijn'  Bors  haer  mede  te  geneeren.. 

175.  Vroom 

• 



Sneldicht. 

VRoom  zijn  is  wel  goed,  feghtjan: 
Maermen  eet'er  weinigh  van. 

180. 
TP\E  Waerheid  vindt  nochftall  noch  haerd; 
*-J  Wilt  ghy  de  reden  leien  > 
De  Duy  vel  is  des  Werelds  Waerd ; 

Hoefouws'hem  welkom  wefen  ? 

T7Raeght  niet  of  ick  hebben  will} 
*    Geeftghy  maer,  en  fwijght  all  ftjll : 

Hebb  ick  wat  verftand  van  leven , 
Die  veel  vraeght  wil  weinigh  geven. 

m 

Ji 

m. 
\ 

An  en  kan  niet  doen  als  fluyten ; 
Uy  t  de  kift  will  geen  paer  duy  ten : 

(Daer  de  Duy  vel  
fitt  voor  't  flor  3 Is  de  Mann  üyn  Geld  fijn  God. 

r\En  Ezel  is  gelijck  de  vrecke-menfchen-haetter , 
■*--' Die  van  lijn'  fchatten  geen  genieter  weet  te  zijn  j 
De  beeft  gaet  overlaft  met  Spijs  en  Brood  en  Wijn , 
En  eet  maer  diftelen ,  en  drinckt  niet  meer  als  water. 

18+. 

't  f~^  Evaer  is  vol  gevaers  -y  niet  om  de  wöefte  baren , 
^-*Maeromdat  menfchenmeeftvanwelvaerd  qualick  varend 

't  Is  goed  fien  wat  ons  all  't  vergaren  helpen  ial  ■> 
't  Goud  van  de  Niewe  Wer'ld  maeckt  d'oude  Wereld  malL 

ill 

P\E  Waerheid  
baert  maer  haet:  

dit  weer  Klaes  
t'overleggen  

3 
•'-'Hem  

is  een  Papegaey  
te  rechter  

tijd  vereert 
; 

Die  leert  hy  fel  ver ,  en  hy  heefter  
af  geleert 

, 

Niet  anders  
als  m'  hem  heet  en  voorfeght 

,  na  te  feggen, 

't  D  Echt  Conterfeitfel  van  een'  Hoer  is  Neel ,  fei  Ael : 
^  't  Magh  wel,  fei  Neel ,  maer  Ael  het  levend  principaeL 187. 

't  C  N  is  niet  wel  ge-eifcht ,  Geeft  all  wat  ghy  kont  geven. 
-■-*'  Alsrijcke  lie'ndatde'en  ,  waerfoudenfy  van  leven  ? 

R  3  i88>  Jan 



*3* 
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18*. 
An  will  den  armen  wel  gedencken , 
1  En  nu  en  dan  een  Oortjen  fchencken : 

Hy  feghc  hy  fa! ;  maer  'cis ,  hy  fouw, 
Als 't  over  fijn  hert  komen  wouw. 
Jan,  foo  't  will  over  Gods  hert  kom  en, 
Die  uw'  ondanckbaerheden  fiet  j 
Soo  fult  ghy  deelen  met  de  vromen 

In  'tHemelrijck ;  maer  anders  niet. 189. 

ICk  eifch  u  weinigh  Gelds ,  ghy  geeft  my  meer  quae  woorden 
Dan  ick  mij  n  leven  hoorden : 

Die  hebb  ick  niet  van  doen  -,  foo  ghy  my  niet  en  telt  -, 

Houdt  bei  te  famen ,  uw'  quae  woorden  en  uw  Geld. 
190. 

IN  't  huys  dacr  boofe  knechts  te  famen  willen  fpannen , 
Is 't  Heerfchapp  niet  veel  min  als  uyt  fijn  Rijck gebannen. 

T  J  W'  Vloyen  en  uw'  Luyfen 
^  Kont  ghy  niet  doen  verhuyfen, 

Sy  maken  't  u  te  bangh : 
Hoort  waer  ick  naer  verlangh, 
Jan ,  en  helpt  my  verlangen , 

Met  Tafel  en  niet  fpijsfaegh  ickfe  geerne hangen. 

iT.. 
V/J  Yn  Jongen  brackm'  een  fijn  Gclas : 

"  *-"-*Jck  vraeghd'  hoe  't  by  gekomen  wás? 
Soo,  feid' hy ,  Heer ,  als  om  te  mallen, 
En  heeft  'er  noch  een  laten  vallen. 

T 
193. 

Ys ,  feid'  ick ,  zijt  ghy  oock all  meefter  in u w'  KIuya 
Ja ,  forack  hy ,  'k  heet  den  Heer  van  't  Huys ; 
En  in  der  daed ,  ick  ben  de  ftoutfte  •, 

Doch  naer  het  jonghft'  en  naer  het  oudfte. 
My  dunckt,  Tijs  heeft  dat  wel  verfint ; 

Hy  meent  de  Vrouw  en  't  jonghfte  Kind. 

:>;  ?     • 

194..  Hoe 
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TTOe  light  ghy  met  uw  Wijf 
•*■  ■*■  Geftadigh  in  gekijf, 
Met  keelen  fonder  ooren  ? 

Wilt  ghy  malkandren  hooren 
En  duydelick  verftaen , 
Het  moet  met  beurten  gaen  : 
Jan,  laet  de  Vrouw  dry  weken 

En  ghy  dry  and're  fpreken , 
En  foo  van  hand  tot  hand  •, 
Soo  raeftghy  met  verftand. 

TN  eenen  dagh,  feiHans,  was  hy  van  Cóln gereden 

■*■  Op  Schaetfen  in  den  Haegh :  Sijn  knecht  viel  in  fijn'  reden  , 
Enfei,  in  eenen  dagh,  mijn'Heeren,  datiswaer-, 
Maer  ghy  moet  weten  ,  't  wasdelanghftedaghvan'tjaer. 

196. 

TCk  keerde  een'  Boer  fijn  Roer  van  my  af  wat  ick  koft  doen  >• 
■*■  En  vatten  't  by  de  tromp.  Ja ,  fei  den  hangebaft, 
Dat  is  de  rechte  ilagh ,  houdt  ghy  't  daer  voor  wat  vaft , 

Ick  fal  't  van  achter  loss  doen. 

Ick  fcheid'er  uyt  en  liet  hem  gaen , De  Boer  had  het  te  wel  verftaen. 

*k  /~\NtmoettePieterBult,  enJanBuyckopeen'  brugg, 
^^  En  feide ,  fiet  toch  eens  of  dat  niet  goed  gerief  en  is , 

d'Een  draeght  fijn  packsken  voor,  den  and'ren  op  fijn'  rugg , 
't  Is  wijiTelick  geforght  daer  't  Land  foo  voll  van  dieven  is. 

198. 
T  An ,  fei  Dirck ,  zij t  ghy  fchier  uw  befte  goedje  quijt , 
J  En  houdt  ghy  noch  niet  op  van  drincken  en  bordeelen : 

Sal'tnoytgeen  eindezija?  Ja't ,  fei  Jan,  mettertijd, 
Als  ghy  ophouden  fult  van  woeckeren  en  ftelen. 

"p\  Aer  is  geen  beter  raed  voor  yemand  die't  kan  herden , 
*-"  AlsdiecenRuvterg-sfotnluftifihriick  te  werden: 

Neemt ,  feid'  hy  ,  fo  1  veel  W  ïjfs  ais  Salomón  belat , 
En  kuft  u  aen  den  Loop  ter  d .  ¿en  inatt  en  fatt , En 



jj¿  XV.      B    O   E    C    K. 
En  kieft  dan ,  op  fijn  Duytfch ,  voor  elck  Kind  vijf  fes  Peters , 
Ghy  wcrdtvoor  feker  rijck  door  menighte  van  eters. 

iOO. 

JAnhiet  eenHoeren-kind  in  't  kijven  tegen  Aert  j Daer  hadd  hy  fijn  verfet  dus  tegen  metter  vaert : 
Daer  ghy  geteelt  wierdt ,  Vriend ,  en  hebben  oock  de  Papen 

Niet  altemael  geflapen. 

20I. 

GOd  gcv'  u  vrede ,  fprack  een  Paepje  tot  een  Ruy  ter. 
Vre' ,  fei  de  Ruy  ter ,  wel  wat  quelt  my  de  bernhuyter ! 

God gev',  uw  Vagevier  verdwijnen  mogh'  in  roock  , 
Soo  maghickbedelaergaen  worden ,  en  ghy  oock. zoz. 

e™  Tnmpit.  't  CC  hij  nt  wat  te  zij  n ;  maer  't  is  niet  waerd  j 
*^Hans  gaet  te  voeten  blaeft  tepaerd. 

ttr  te  vut, 

ao 

HOe  heet  God?  vraeghden  ick  een  Voermann  op  fijn'  wagen: 
Hoe  God  heet ,  Heer,  daer  toe  zijn  ghy  en  ick  te  bott, 

En ,  feid  hy ,  foo  't  u  luft ,  ghy  mooght  het  hem  gaen  vragen , 
Maer  doet  een  yeder  goed  en  geen  quaed ,  dat  heet  God. 

104.. 

'k  \X7  As  van  den  wegh  gedwaelt  om  een  quaed  ilagh  te  mijden 
*  *    En  vraeghden  aen  een'  Boer  of  ick  te  rugg  mort  rijden  f 

Neen,  Heerfchapp,  rijdt  ghy  niet  te  rugge,  feidcguyt, 
Keert  maer  uw  paerd  eens  om,  en  rijdtal  voorwaerts  uyt. 

TPvTrck ,  weet  ghy  hoc  men  Eeck  vanWater  hier  ter  Sté  maeckt? 

-*-^  'c  Gaet  eveneens  te  werck  gelijck  men  Sout  van  Snee  maeckt. 
zo6. 

\/i  Yn  jongen  brack  my  Glas  voor  Glas  : 
■*•*  JIck feid ,  als  dat  de  meeningh  was, 
En  dat  hy  geern  dé  wat  ick  noo  had , 
Dat  ick  hem  langer  niet  van  noo  had  > 
Een  Glas  te  breken  was  een  treek, 
Die  ick  foo  wel  koft  als  een  geck. 

Ja,  feid'hy,  Heer,  danck  hebt  dat  ghy  met  my  verkeert  hebt, 
Kont  ghy  wat.,  foo  bekent  dat  ghy  't  van  my  geleerthebt. 

207.  Door- 
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DOorluchtigen  Heer  Beul,  berecht  my  watgenadigh, 
SprackLichtvoet  op  't  Schavot  met  hoed  in  hand  geftadigh, 

De  Beul  verfpaerde  een'  roe 5  want,  icid'  hy ,  't  gingh  beleeft  - 
Men  kan  wat  doen ,  als  m'  een'  fíjn'  rechten  toenaem  geeft. 

208. 

KLaes  was  Moer  Knelisquijt,  en  fot  als  in  den  rouw, 

En  men  beklaeghden  hem  't  verlies  van  fijn'  goe  Vrouw  : 
Ta,  feid'  hy,  is'tnietwaer?  'kfie  wel,  ten  kan  niet  falen , 
All  dat  ons  liefft  is,  will  de  Duy  vel  't'eerfte  halen. 109. 

JOb quam  van  buytens-lands ,  en  vraeghde  naer  fijn  Vaertje; 
Men  feid' hem,  hy  was  dood.  Wat  Duy  vel,  riephy,  dood! 

Mijn  Moer?  all  dood:  mijn  Broers?  all  dood:  mijn'  SufterMaertje? 
Dood :  duyfend  Duy  velen ,  ftaen  ick  dus  naeckt  en  bloot? 

Hoe  is  't  toch  met  den  Hond ,  daer  ick  my  mé  verluften  ? 
All  dood:  doewas't,  arm  beeft,  by  d'and'remoet'  hyruften. ' aio. 

JAn  moft  ter  Galge gaen ,  en  wouder  voorwaerts op. 
Te  rugge ,  fei  de  Beul  j  dat  is  geen  ftijl  van  fterven } 

Het  waer  een  valfche  leer ,  die  fou  de  konft  bederven  : 

Vergeeft  my,  fei  de  bloed,  hetismijneerfteftropp. 211. 

Slet  eens  hoe  fchoon  ftaet  Jan  : 

De  Paep  beveelt  hem  't  vaften  j 
Sijn  Wijf  heet  hem  de  Kann 
Verlaten  wat  fy  kan : 
Als  hy  op  beide  paften , 
Soo  waer  hy  een  dood  mann. 

2IX. 

"  An  fouw  te  Mifle  gaen ,  en  dat  met  hoopen  , 
't  En  waer  een'  reden  daer  hy  fich  af  dient : 

Te  weten,  Domine,  ghyzijt  fijn  vriend, 
En  vrienden  moet  men  niet  veel  overloopen. 213. 

En  vraeghde  Job ,  wat  hem  gebrack , 

Dat  hy  fij  n'  Kerckgangh  na  wouw  laten  ? 
Wel,  feid'hyj  waer  toe  all  dat  praten? 
Ick  was  eens  onder 't  heiligh  dack , II.  Deel.  S  En 

J 

M! 
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En  hebber  foo  veel  af  onthouwen 

Als  my  mijn  leven uyt  kan  houwen,  o 
En  hebb  ick  het  wel  nagefien ,  \) 
Gods  Wett  en  Woorden  zijn  maer  thien. 

a  14.. 
E  En'  jonge  Vrouw  meteen  Oud  Mann  y 

Gewifle  Kind'ren ,  feght  m'er  van : 
Maer ,  doet  men  noy  t  meer  als  men  kan , 

('k  Doe  't  u  gedencken  fwarte  Jan} 
Wie  maeckt  die  blancke  kind'ren  dan  ? 

zij.  ■ 

TV /f  Y  feide  een  Bedelaer ,  Heer ,  zijt  ghy  geck  ? 
1VX \yat  mooght  ghy  bidden ,  en  dat  voor  den  eten  ? 
't  En  voeght  ofdient  u  niet  >  dat  moet  ghy  weten : 
My  dient  en  voeght  dat  bidden  van  gebreck. 

TYs  was  een  Schilder,  en  is  een  Do£tor  geworden, 

En  fei  fíjn'  Vrienden ,  diedaer  fomtijds  over  morden , 
De  fauten  die  ick  deed'  als  Schilder  fagh  elck  een , 
Nu  itopp  ick  s'  onder  d'aerd ,  en  foo  en  fiet  m'er  geen'. 

1I7\. 

Die  blind  van  Kinds-been  is,  blijftall  fijn  leven  blind  j 
Die  van  jonghs  niet  en  kan ,  blijft  altoos  een  bottKind. 

ai8. 

VX  7 El  dienen  is,  beklaeght  te  zijn  in  't  fterven : 
*  *    Dat  's  all'  de  vrucht  voor  goede  dienaers  erven. 

zip. 

T^\Irck  gaf  Jan  een  Salaetje, 
*^  En  feid'  hem  voor  een  praetje, 
't  Gaf  goeden  etens  luft  : 
Ey,  feijan,  weeft  geruft 
In  mijnen  luft  tot  eten ; 

Mijn'  macgh  is  wel  foo  heet,  en 
Ick  ben  Co  >  wel  gefeten, 
Geeft  ghy  my  maer  waer  van , 
'k  Sai  eten  als  een  mann , 
En  mets'len  't  met  de  kann  i 
Isdatdaer  toe'tSalaet  dient, 
Soo  komt  het  my  te  laet ,  Vriend. 

zzo.  Den 
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210. 

P\En  Adel  was  te  paerd,  en  brand'erfchierop  loss-, 
-L' Want  Joncker  Dirck  verbood  aen  Jonckerjan  fijn  wapen, 
In  't  ende ,  foos'er  wel  begoiten  op  te  gapen , 
Was 't  een  een  Koeyen  hoofd ,  en  't  ander  van  een'Oss. 221. 

H EthanghtdeGeckenaen;  fy  willen  ,  grof  of  fijn, 
Van  Knechten  Meefters,  en  van  Meefters  meerder  zíjn  : 

Maer  noy t  en  waiTer  Geck ,  daer  ick  af  hebb'  gelefen , 
't  En  zy  de  Paus  alleen ,  die  God  hebb'  willen  wefen. 

222. 

■¡V/f En fei,  Teun hadd wat Gelds geftolen uyt een' tass. 
•*■*'■* Geilolen !  feid'hy,  neen,  daer  kofthy  niet  méproncken, Hy  hadd  het  maer  gehaelt  daer  geld  te  vinden  was , 

En  aen  fijn  felf  gefchoncken. 
22}. 

1  \  7Riend ,  feid'  een  gichtigh  Heer ,  moght  ick  uw'  voeten  erven, 
*    Aeneen'misdadigen,  dieaendeGalghginghfterven: 

DenHangebaftfaghom,  en  feider  niet  op ,  als, 

Mijn  Heer,  ick  maecks'  u  bey ,  leent  ghymy  maer  uw' hals. 

"T\Ry  Maeghden  van  een'  Boer  in  eene  nacht  begort .' 
■*-^(ls'tmogelick?  öja't.  en,  na 't  verflagen  wordt) 
Soo  doen  die  dry  niet  min  als  twee  paer  wiegen  maken, 
Om  offer  een  van  dry  aen  tweelingen  moght  raken. 12J. 

TC  k  riep ,  wat  doet  de  Waerd  ?  en  fagh  hem  vaft  ftaen  plengen , 
*-  En  gins  en  weder  mengen, 
'k  Soeck ,  feid'  hy,  na  Gods  woord ,  goed  Bruyloft-gaft  te  zijn « 
En  maeckte  geerne  van  goed  Water  goeden  Wijn. 

22Ó. 

i  Od  doet  all'  wat  men  will ,  feght  Griet  j 
Want  emmers  bidden  alle  Lieden , 

Heer,  uwen  wille  moet'  gefchieden , 
En,  alsghy  fiet, 
Sijn  willgefchiedt. 

S  2  zij.  Ick 

G'
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ICk  vraeghde  een'  Bedelaer ,  hoe  hy  foo  luftigh  leefde 
In  't  felfte  van  den  Vorft ,  daer  hy  loegh  en  ick  beefde  ? 

Heer,  fprackhy,  let  t  hier  op  >  'khebb  all' mijn' kleerenaenj 
Ghy  lbudtfoo  koud  niet  zijn  hadtghy  datoockgedaen. 

218. 

MEn  fprack  met  Dirck  in  ernft ,  en  yeder  een  befocht 

Of  m'  hem  fijn  liegen  eens  ten  beek  uyt  praten  moght : 
Ey ,  feid'  hy ,  quelt  ons  niet ,  noch  u ,  noch  my ,  mijn'  Heeren, 
Vijfjaren  hoef  ick  om  het  liegen  af  te  Ieeren, 
En  noch  vijf  om  geloof  te  krijgen  by  de  Lien ; 

Wat  weet  ick  of  ick  't  uyt  fal  houwen  tot  de  thien  ? 
'k  Hebb  elck  bedrogen  ,  nu  moght  ick  my  felf  bedriegen  : 
Weeft  yeder  op  uw*  hoe,  'k  fal  noch  wat  blijven  liegen. 229. 

E  En' Joffer  iagh  met  leed  haer  fchoone  goed  vergaen , 
In  handen  van  een'  Graef  diens'  had  gefocht  te  trouwen  5 

En  die  het  hylick  hadd  om  't  fchoone  goed  gedaen. 
Madame,  feid' ick  haer,  't  is  u  te  laet  berouwen , 
Het  Graven  vleefch  is  dier.;  dat  hadt  ghy  beft  bedocht 

Eer  dat  ghy  't  hebt  gekocht. 

, 

H 
230. 

Oe  trouwen  Bedelaersfoo  luftigh  fonder  vrees 
Van  fwaren  Kinder-laft  en  overwight  van  vlees  • 

Watgilïinghmaecktdat  völck?  het  is  goed  te  vermoeden  > 

Sy  weten  dat  elck  een  haer'  kinderen  fal  voeden. 

231. 

j"   Ees  ick  Gods  Woord,  ick  hoor  fijn'ftemm: -■-^BiddickGodaen,  ickfpreeckmethem : 
Waer  vind  ick  trooftelicker  wefen , 
Als  in  dat  bidden  of  dat  lefen  ? 

V 

O 

232. Eel'  lange  tongen  van  klappeyen  over  hoop 
En  maken't  Vlass  niet  dier,  noch 't  Lijnnewaedgoe  koop. 

Nthoudt  uw'  Boden  niets ,  ten  halven  noch  ten  heelen : 

Soo  veel  ghy  haer  befteelt ,  leert  ghy  s'  haer'Meefter  ftelen. 

234,,  Het 



D! 
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*3+- 

LTEt  onveríhndigh  kind,  foo  langh  't  aen  's  Moeders fchouders> 
L-*  Aen  's  Moeders  borften  hanghr,  is  't  meefter  van  fijn'  ouders : 
t  Is  niet  onredelick ,  dat  d'ouders  voor  die  pijn 
/an  haer  verftandigh  Kind  op  haer  beurt  meefter  zijn. 

|E  befte  koft , 
Dieweinighkoft. 

Aet  Jan  foo  rijck  zijn  als  hy  will , 
-■— 'De  fuffer  dient  my  niet,  feght  Hill, 
Een  oude  Rijckaerd  in  mijn'  armen , 
En  een  goe  fack  met  Geld 
Zijn  even  eens geft el t, 

Om  mijn  bedd  mede  te  verwarmen. 

»37- 

^TEel ,  jongh  beftorven  Weevv ,  fittin  haer eerfte  rouwen , 

*■  ̂  In  't  vriendelick  gedrangh  van  all'  de  Buere  vrouwen : 
Maer  trooftfters ,  feghts',  en  zijn  geen' plaefters  voor  haer' pijn  5 

Het  moften  troofters  zijn. 

npRijn  feght,  fy  will  geen'  Melckmuyl  trouwen, 
-*•  Sy  kond'  haer  niet  van  lacchen  houwen , 
Wanneer  een  Kind  aen  't  vragen  waer , 
Moer,  is  dat  Jongetje  mijn  Vaer? 

2-39- 

E  En  Schimmeltje ,  feijan ,  draeft  even  als  een  Rappen } 
Een  oud  knecht  als  een  rappen : 

Ja ,  Ja ,  fei  jonge  Neel ,  daer  weet  ick  wel  wat  van  j 
't  Isnadeweghis,  Jan. 

NOemt  ghy  m'  een'  Hoer  ?  fprack  Truy  tot  Trijn , 
Dat  ben  ick  niet ,  all  koft  ick  't  zijn; 

Maer ,  wilt  ghy  op  uw  backhuys  letten  , 

Sorght  niet ,  het  lal  't  u  wel  beletten. 
a+i. 

TT  T  At  foecken  wy  ons'  dagen 
*^  Haer  einde  te  vertragen, 

£,3  Als 
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Als  of  'er  veel  te  halen  waer  ? 
Hoe  langer  hier,  hoe  fpader  daer. 

'k  U  Ebb  van  een'  droncken  mann  een'  goede  less onthouwen : 
•*•  ̂Laeteenondanckbaer  menfchdooru  verfadightzijn, m..  rM   >„.T   \ir::„ 

Hy  fal  uw'eygen  Wíj  n 
Weer  in  uw'  aenficht  fpouwen. 

»+3- 

E! 

MEn loegh  om  dat  Klaes  Narr  gingh  proncken  langhsde  Sta 
Met  niewe  kleeren  aen ,  en  als  een  Joncker  tradt : 

"Wel,  leid  hy,  'k  ben  eenGeck,  dat  moet  ghymy  vergunnen, 
En ,  als ïck  niet  en  pro  nekt',  hoe  foudt  ghy  't  weten  kunnen  I 

1  En  kribbigh  Heer  kreegh  van  fijn'  luymen  , 
'Enhiet  lijn  knecht  het  huyste  ruymen : 

De  knecht  fei,  dat  's  wel  van  mijn  linn  , 
Mits  dat  ick  aen  't  Comptoir  beginn'. 

ICk  vraeghden ,  hoe  de  Heer ,  die  foo  veel'  won  derdaden 
Aenkrancken  haddgedaen,  noytGecken  en  genas? 

De  Gecken ,  feider  een ,  die  't  meer  icheen  dan  hy  'c  was , 
En  willen  niet  foo  veel  dat  iy  der  hem  om  baden. 

■1+6. 

Aet  ons  te  Bedd  gaen ;  dat  's  te  feggen , Voorlieden  
die  de  Dood  verbaeft , 

Laet  ons  gaen  proeven  op  het  naeit , 

Hoe  ongevoelick  
ioet  het  is  in  't  graf  te  leggen. 

H7- 

Ls  Haet  en  Nijd  goe  brand  waer , 
■Schoon  dat  de  Vorft in  't  Land  waer, 

En  't  weer  noch  eens  foo  koud , 
Hoe  goe  koop  waer  het  Hout ! 

14.8. 
TPvE  klapper  die  daer  left  tot  uwent  wasgefeten , 
■*-^En  alles  tegens  my  uytbraeckte  wat  hy  moght , 
Als  hy  de  moey  te  nam ,  en  aen  lijn  felven  docht , 

Hy  fouw  my  wel  vergeten. 

24.9.  Dirck 

L 

A! 
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DIrck  faghiljn  Wijf  veeltijds  metfoentjens  mail  en  mals 
De  Vryers  aen  den  wangh ,  en  hangen  aen  haer'  hals  : 

Siet ,  feid  hy ,  defe  vrouw  fal  ons  goed  wel  bewaren , 
Sykan  altoos  de  kunft  van  fchoenen  teveriparen. 

2JO. 

/^Hijs,  geeft  ghy  dufent  Pond  om  Paerden  op  te  koopen 
^^  Aen  een'  Vent  die  u  kan  bedriegen  en  ontloopen  ? 
Weet  dat  ick  u  all  langh  in  't  Sott-boeck  hebb  geftelt : Doch  komtdeKoopmann  weer  met  Paerden  of  met  Geldx 

'kBeloov  u  uyt  te  vrij  ven 
En  fijnen  naem  in  plaets  van  uwen  in  te  fchrijven. 

251. 

"DEn  ick  een  halve  Geck  •,  ièi  Klaesjen  (  en  hy  was  't) ■*-*  Soo  zijn  wy  wel  gepaft  -y 
Jan ,  leent  my  uw  verftand ,  ick  fie  't  wel  aen  uw  weien  j. Ick  ial  een  heele  wefen. 

aja. 
T  ï  Itft  my  niet  op  tot  vuyle  wraeck  : 
■*-  •*■  Want  iiet  wat  rekeningh  ick  maeckj 
De  vreughd  van  wreecken  kan  nietdueren , 
Als  mogelick  een  weinigh  ueren  : 

D'eer  van  vergeven  met  befcheid 
Kan  dueren  in  der  eeuwigheid. 

253. 

k  C  Ie  Vorften  ondereen  malkanderen  beloopen 

*^Met  ihell  verftaelt  geweer  van  Degen  en  van  Stock : 
Ick  fiet'er  fommige  met  ongemack  bekoopen : 
't  Is  niet  genoegh  om  ernft ,  en  't  is  te  veel  om  't  jock. 

D Trek  heeft  veel  letteren  in 't  hoofd,  maernoerrmeer  muyien 
Bevind  ick  in  dat  hoofd  die  letteren  te  pluyfen  j 

En  door  die  letteren  geraeckt  dat  hoofd  in  't  warr : 
Geen  grootcr  ongemack  als  een  geleerde  Narr. 

DIrck  heeft  een  groot  Comptoir  voll  boecken : 
Maer  daer  en  moet  men  Dirck  niet  foecken : 

Hy 
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Hy  komt'er  van  fijn  leven  niet. 
Sulck'  arme  Gecken  ftell  ick  neven 

_  Den  Bultenaer  die  all  fijn  leven 
Het  pack  draeght  dar  hy  noy  ten  fier. 

15:6. 

WAtduncktu,  wijfelie'n  van  Adel,  van  die  pronckers, 
Met  all'  die  linten ,  en  dat  onnutt  ftael  op  zy  ? 

Sy  iiender  felluyt :  maer,  ftond  het  gefagh  aen  my ; 
Een  degen  waer  genoegh  voor  feven  fulckejonckers. 

*i7- 

E' 

1  En  booswicht  die  fijn  affcheit  nam , 
1  Eer  hem  de  Beul  te  breken  quam , 

Sprack  defe  Biecht,  niet  Tonder  reden  > 

't  Gene  ick  hier  ly,  werdt  wel  geleden , 
Mits  dat  het  zy  voor  eene  Moord ; 
Ick  hebber  God  met  dry  verftoortj 

Maer ,  na  my  d'eerfte  was  vergeven 
Braghr  ick  twee  menfchen  om  het  leven : 

Die  my  mijn'  eerfte  Moord  vergaf, 
Heeftd'andertweegedaen,  en,  willm' hem 't  fijne  geven, 
Hy  hoort  twee  derdendeel  te  dragen  in  mijn'itraff. 

2?8. 

'k  rjEbblangh  goed  arms  geweeft,  en  will'tzijnall  mijn  leven; 
*-  •*  Maer  als  ick,  wat  ick  geef,  en  waer  van,  onderibeck, 

En  wat  ick  fchuldigh  ben ,  ick  fal  langh  blijven  geven 
EerickGodfchuldenaer  magh  ilellen  in  mijn  Boeck. 

Einde  des  'vijftienden  Boecks. 

SESTIEN- 
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SESTIENDE     BOECK. 

SNELDICHT. 
i.  Op  P.C.  Hoofts  Hijlorie  van  Hen  riek  de  Groóte. 

Aerom  en  leeft  ghy  nier,  oud  Roo  mfch  e  groóte  Swijger, 
'  EnSegger,  en  befiet  der  Voriten  opper-  krijger 
;  Op  üws  gelijck  een'  veer  ten  eigen  Hemel  gaen  ? 
Of  waerom,waerde  penn ,  en  quaem  'tghy  niet  ter  baen, 

Doe  Roomens  hooghfte  vloed  en  vo;)r-ebb  was  te  melden ; 

En  maeckte  Swijger  ito  mm ,  die 't  t'íamen  ibo  vertelden , 
Dat  all  't  vertellen  ftomm  voor  fij  n  vertellen  ftaet  ? 
Maerdit'smisrekeningh;  en,  lien  wyopdenStaet, 
Wy  hebben 't  ons  gebreck:  Eens  waren  wy  beladen 

-  Waer  mede  t 'effen en  de  menige  weldaden 
Van  Henricks  hooge  hulp  ter  nood-ilondingehaelt: 
Nu  heefteen' penn  voll  opfoo  veelgeweersbctaelt. 

i.  Op  desfelfs  Klinckdubt  over  't  veroveren  van  Groll ,  hy  hem  ,  acn 
een  feer  been  fittende ,  gewaeckt,  en  my  toegezonden. 

TT  Ooft  grolden  op  Madrid ,  als  Frederick  op  Grol  dé  ■-, 
*-*  En  't  vier  moft  ergens  uy  t ,.  of  yever  at  hem  op. 
Het  mijdde  noch  lijn'  tongh  en  all  te  waerden  kopp , 
En  fchoot  iich  in  een  been ,  daer  't  veil  en  vleefch  ontftelde. 

Der  Mufen  helder  hoofd ,  dien  Phaëton  ontrolde, 

Gerager  na  dien  damp  als  na  den  hemel-dropp, 
Ontftack  een'  fteile  ftrael ;  die  tilden  hem  ten  topp  j 
Daer  fprongh  devier-vonckuyt,  die  dus  lijn  penn  vervolde. 

Die  penn  geraeckt'  in  brand  -,  die  brand  floegh  in  't  papier  j 
Van  die  papiere  vlamm  ontmoete  my  tot  hier 

En  't  luchterlage  licht ,  en  't  reucke-ruchtigh  roocken. 
Mijn'  ilroye  herflenen  ontfonckten  wel  terftond , 

En  wenfehten  haer  Huys  oock  foo  fchoon  te  branden  ftond ; 
Maer't  was  te  vochten  ftroo  om  meer  dan  dus  te  fmoocken. 

II.  Deel.  T  3.  o/ 



DRy  kogels  en  noch  dry,  e 

Ontvoerden  die  sewelf  't 
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5.  Op  de  doorfchoten  Kercl^te  Crol. 

en  mogelick  nochand'ren 
1  't  fchijn  heilige  gewaet  5 

De  fteene  moolicken  verpletterden  malkand'ren , 
('t  Zijn  wree  Mirakelen ,  daer  Sant  opHeiligh  fiaet/) 
Sr.  Pieterquamomlaegh,  dePaepenhadnoyt  oogen 
Van'tfwaerddatmetheniquam ;  oh,  docht hy,  oh,  ickwedd, 
Ketkorfel  hoofd  komt  my  ten  ooren  toe  gevlogen, 

Voordat  ickop  lijn'  Heer  mijn'  tanden  fta  en  wett. 
Met  fulcken  donderbuy  floegh  's  Heeren  woord  daer  binnen, 

Dunckt  y  eraand  van  dit  werek,  't  was  averechts  beftaen , 
Het  ftieftten  van  Gods  Kerck  in 't  breken  te  beginnen, 
Seght,  Beelden-ftormery  moit  voordePrekegaen. 

4.   Op  't  Graf  van  de  Weduwe  van  den  Gouverneur  Paul  Bax,  van  tenen 
Steen  door  Meejïers  hulp  verloji. 

\  7  Ier  kind'ren  en  een'  Steen  gebeurde  't  my  te  baren  > 
*    Maer  't  laetfte'Kinderbedd  was  't  fwaerfte  wedervaren , 

En  't  jonghfte  kind  riep  luydft,  all  was  hetftommalsfteen. 
Noch  ileept'  ick  't  leven  door  foo  fueren  fchip-breuck  heen , 
En  berghden  op  die  klipp  dry  halve  jaren  wefens : 

Daer  mede  voelden  ick  mijn'  roll  ten  einde  lefens , 

En  lede  minder  fmert  in 't  fcheiden  uyt  dit  lijf , 
Dan  doe 't  behouden  wierd  :  Maer  't  een  was  Gods  bedrijf, 

En  't  ander  Menfchen  werek  -,  't  Een  was  beginn  van  leven , 
En  't  ander  een  verlengh  van  voorde  Dood  te  beven. 
Bedenckt  hoe  liever  my  de  Steen  is  van  dit  Graf, 
Dan  diemy  langer  dood  in  langer  leven  gaf. 

5 .  Troojl  en  Raed  aen  een  Vriend ,  vreefende  gelafiert  te  z.ijn. 

*~y  Ynd'er  kladders  komen  loopen 
■^Die  my  fulcken  fchildery 
Van  u  fochten  te  verkoopen , 

Ch riften  vriend ,  ick  feid'er  by , 
't  Is  van  Mierevelts  pinceel  niet , 
Noch  van  Raven fteinspalett  -, 
Maer  een  Copiift  die  fcheel  fiet 
Heefc  hem ,  flincks ,  foo  afeefetr. ö  'k  Ken 
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'k  Ken  het  aenficht  van  ilj n'  Ziel  wel  : 
Staet  het  nu  en  dan  wat  loss  > 

Geen  goed  rijder,  hy  en  viel  wel, 

En  betaelde  't  meteen'  blos. 
Maer  die  vlamme  van  fijn  wefen 
Nam  noyt  Meefter  voorden  mann j 

't  Moet  de  grond  van  't  fchepfel  wefen , 
Dáer  men  fïaet  op  maken  kan. 

Soo  verdedigh  ick  de  fchaduw 

Daerm'  uw'deughden  in  verwert : 
Sorght voort felver  wat;  hetgaetu 

Aen  de  Ziel ,  als  my  aen  't  hert. 
Wat  de  deu^hd  is  en  haer  loonineh 

Waer  u  nu  te  laet  geleert  •, 
All  van  uytde  Leidfche  wooningh 
Quaemt  ghy  met  die  less  vereert : 
Maer  uyt  defe  Schilderijkens 
Komtu  een  vermaen  te  baet : 

'k  Segg,  daer  is  niet  veel  gelijckens 
Tuflchen  uw  en  haer  gelaet ; 
Soo  ghy  u  en  myoyt  minden  3 
Doet  foo  veel  voor  beide  nu, 

Laet  ons  geen'  gelijcken  vinden 
TuiTchen  haer  gelaet  en  uw. 

6.  Sinckjngen. 

TCk  klage,  men  befpeelt mijn'  zen'wenalseen'Luyt. 
■*  Beklager,  ghy  en  hoort  noch  fnaren  ,  nochgeluydj 
Maer  lettop  mijn  geiteen,  gelijck  ghy  dat  hoort  baren, 

Soogaen  mijn'  zenuwen ,  mijn'afgefpeelde fnaren  ■, 
Ick  volgc  toon  op  toon  ,  en ,  doeickfchoon  mijn  beft, 

Met  d'eerfte  heffick  aen ,  en  fwijgh  niet  voor  de  left. 
Een  voordeel,  fiecke  Luyt,  kan  ick u  niet  benijen, 

Ick  fteên  ecn'enckel  ftemm ,  en  ghy  gaet  in  partijen. 

7.  In  's  Princen  Schip  geschreven. 

AL  legg  ick  veel  op  zy En  worftel  met  de  baren , 

Daer  allerley  gevaren 
&  Tz  Te 
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Te  Loefwaerc  en  in  Ly , 

Mijn'  gangen  wedervaren : 
's  Lands  welvaerd  vaere  in  roy : 
Hoe  kan  ick  qualick  varen  ? 

8.  Aen  Ioffrou  TefTelfchade  Viflcher ,  eeit"  Dochter  van  Mr.  Pieter  van  Veen , 
vermaert  oocl^van  de  Scbilderktmjl ,  radende  tot  bet  Gecflelick  leven. 

Dle'tdaghwercknieten  kent  van  Vecnsgeleertgefmeer, 
(Ghy  kent  het ,  rijckeTefch  van  oordeel  en  van  oogen) 

Veracht'er 't  nachtwerek  by ;  Maer  iíTergeen  medoogen 
By  tuygen  van  fijn'  deughd  op  't  fmooren  van  fijn  eer  ? 

Hy  maeldes'  noyt  foo  veel ,  men  wenfehte  fteeds  om  meer. 
Des'  is  van  't  foetft  verdiep ,  van  't  liefFelickft  verhoogen , 
Van  't  levendighft  pinceel :  Rolt  ghy  fe  wegh  te  droogen , 
Te  fchimm'len  in  een'  hoeck  voor  ongebruyekbaer  leer? 

De  wereld  eifcht  Copy  van  fulcken  fchoonen  omtreck, 
Eifcht  enten  van  dien  ftamm,  eifcht  itammen  van  dat  ent  j 

Zijt  ghy  't  alleen  die  luil  en  reden  tegenrent, 
En  voert  uw'  fpeelnoot  miss  ?  Lijdt  dat  men  u  weerom  treek' 

En  wuy v' en  wenck' en  roep',  ila,  Tefielfcha,  waer  heen? Wie  fas;h  oy  t  vrucht  of  vreu^hd  van  onsefteken  veen  ? 

9.  Acn.de  felve. 

'Laet  Vondelen  noch  vier,  en  vatt zijn  vonck noch vonck> 
En  fielt  hy  noch  wat  vlams  ter  eewigheit  te  pronck , 

En  voert  hy  noch  wat  lichts  ontrent  Oranges  wagen , 

Nu  topp-fwaer  van  Laurier  ?  of  will  hy  't  niet  meer  wagen  s . 
En  rekent  liever  t'huys  fijn'  klare  kool  in  d'ass , 
Dan  dat  de  nijd  vari  tijd  fijn'  vierigheit  bebass'  ? 
Geeft  reden,  Tefielfcha,  die  d'eerfte vrientfehap knoopte , 
Daer  ick  den  dichten  duer  verfuereloos  af  hoopte , 
Waerom  onthouwt  men  my  het  fpel-werck,  my  alleen, 
Dat  anderen  verheughten  andere  vertreen  ? 

10.  Op  het  overlijden  van  Tettdtchadssoudfle  dochter,  ende  van  baren 

Mann ,  ftracks  daer  aen  dood  gebloedt. 

p\E  groener  vrucht  als  rijp ,  de  rijper  vrucht  als  wrangh , 
■*-^  De  voor-  vrucht  in  de  ry  van  Tefiels  echte  planten, 
Verrotre van quaed vier:  Godraepte  s'  uyt  het  fond,  en 
Verhief  'er  't  ix-lte  van  in  't  heilige  gedrangh 

Van 

S! 
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Van  d'onvcrderfl ickheit.  De  Moeder  weeck  den  dwangh 
Van  't  ecwige  befchick  :  haerworft'len  was  geen  kanten 
In  's  Hemels  wederwill  •,  fy  dreef  maer  by  de  kanten 

In  beider  oogen  zee :  Maer 't  werd  den  Vader  bangh, 
Van  's  Moeders  wee  en  't  fijn  ■,  en ,  omfe  bey  t'ontvaren , 

Verdiept'  hy  's  Moeders  zee ,  met  droppen  eerft ,  doen  baren , 
Bloedt-baren ;  en  gingh  t'zeil ,  van  Teflel  opwaert  aen  j 

En  bloede  noch  dit  woord  van  uy  t  de  laefte  ftuypen } 

Het  bloed  van  vrienden  kruypt  daer  't  niet  en  weet  te  gaen ; 
't  Bloed  van  een  Vader  fpringht  daer  't  niet  en  weet  te  kruypen. 

1 1 .  Op  der  Keiferen  Medalieti ,  tot  legb-penningen  in  't  fpel  verbefight. 
WY wreken,  Roomfchevolck,  het allcrley geweld 

Der  Dieren  over  u  tot  Keiferen  geftelt , 

Die  fpeelsgewijs  uw'  goed  uw'  bloed ,  uw'  vryheit  roofden  -, 
Wy  wreken  'tRoomfche  volck,  en  fpelen  met  haer'  hoofden. 

1 :.  Op  de  zijdelinge  afbeelding!)  van  my  en  mijn  Vrouw  'm  een  blad. 

HEiligh  zijn  de  trouwe  ftralen 
Die  fich  echte  Mann  en  Vrouw 

Door  de  vreughd  en  door  den  rouw 
Wederzijds  ten  oogh  uyt  halen: 

Maer  dit  's  heiliger  belegh, 
Mann  en  Vrouw  iien  eenen  wegh. 

13.  Op  de  [elve. 

"DR oer  en  Sufter  mogen  fcheelen , 
*~*A  11  wat  vred'  en  vriendfehap  veelen  -, 
Mann  en  Vrouw  niet  meer  als  hier, 

Niet  de  dickte  van 't  papier. 

14.  Noch. 
CChilier,  die  ons  voll  genoegen 

^Soo  getrefc  hebt  in  dit  voegen , 
Treckt'er  een  veil  over  heen: 
Man  n  en  Vrouw  en  zijn  maer  een. 

15.  Op  een  fchoone  facbtfmnige. 

'At  heeft  fy  meer  te  wenfehen De  fchoonfte  van  de  Menfchen  , 

Die  voor  haer  eigen  erf  van  jonghstedeele  viel 

Een  witt  fatijne  Lijf  met  een'  fluweele  Ziel  ? 
T  3  16.  Op 

W; 
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\6.  Op  de  Print  van  Jojjroit  Anne  Marie  Schurrnans,  [onderhanden 
uytgebeelt ,  ende  door  baer  felver  gefneden. 

\  \  7  Aerom  berght  de  Maeghd  die  handen , 

*  *    Die  noy  t  wedergaed'  en  vanden  ? 
't  Koper  om  en  om  gefett 

Heeft  haer  vingeren  gefmett , 
En  fy  fchroomtfe  foo  te  thoonen. 
Lefer ,  helpt  de  fchuld  verfchoonen ; 
't  Is  de  fchuld  van  d'eerfte  fné, 
Die  fy  van  haer  dagen  de. 

17.  Op  de  felve. 

JAmmer,  jammer,  fei  de  Reden , 
Daer  dit  Meisjen  quam  getreden, 

Dat  foo  foeten  fchepfel  lamm 
Handeloos  ter  wereld  quam : 

Maer  de  waerheit  fprack'er  tegen , 
Weeft'er  weinigh  in  verlegen ; 
Als  het  Haeghje  wandel-loos , 
Als  den  Amííel  handel-loos, 
Als  de  Duynen  ftrandeloos , 
Als  den  Oever  fandeloos, 

Als  de  Tiger  tandeloos , 
A  Is  de  Sonne  brandcloos , 
Als  de  Minne  bandeloos, 
Als  de  Heide  landeloos , 
Als  de  Kcrcken  pandeloos, 
Als  de  Merckten  mandeloos, 
Als  de  Doofen  randeloos , 
Als  de  Boofe  fchandeloos , 

Soo  is  't  Meysjen  handeloos. 
18.  De  felve. 

TT  Andeloos  en  fonder  fpraeck , 
*-  ■*  Uy t  een'  onbewogen  kaeck , 
Onbewogen  als  een  baeck 

Dat  de  baren  overblaeck', 
Als  een  ancker  voor  een'  kraeck , 

Doofen  ongevoelick  ftae'ck, Macr 



Sneldicht.  iJr 
ïviaer  wie  is  foo  fonder  fmaeck, 

Die  mijn'  waerde  niet  en  raeck', 
Die  van  wilde  weelde  kraeck'j 
Die  mijn'  ftomme  ftilte  laeck', 
Die  ick  niet  genoegh  en  waeck , 
Die  my  van  te  grooten  vaeck 

Tot  een  flappe  ilaepfter  maeck'  ? 
Wie  lbo  menfcheloofen  draeck, 

Die  my  nijdelick  genaeck' 
Met  een'  onverdiende  wraeck , 
Die  mijn'  eer  ten  halven  ftaeck', 
Die  kon  lijden  dat  ick  braeck, 
Of  in  vier  en  kolen  ftaeck? 

Is  't  een'  dagelickfe  laeck 
Dat  ick  oor  en  ooo;h  vermaeck 
Handeloos  en  fonder  fpraeck? 

rp:    Op  de  fclve. 

SToot  af  het  nijdigh  berd  en  gunt  mijn'  oogh  de  handen 
Die  't  langh  van  verre  fiet  en  lange  dreight  te  vanden* 

Stoot  niet  •,  al  ftaet  de  planck'er  voor, 
Ickfies'erin,  en  op  en  door. 

Bewaertfe  veil  en  vaft,  en  van  verongelucken  : 

Geraeckt'er  een'  in  ftucken , 
Wanneer verhaelde  men  defchad',  enwaeren  hoe? 

Daer  is  geen'  weergae  toe. 
10.  De  felve. 

TS  het  aengeficht  vol  kerven } 
-*■  Die  en  kofl;  de  kunft  niet  derven : 
Lefer ,  liet  my  door  de  borft , 
Des'  en  is  maer  koele  korft. 

Maghs'  h'aer  uy  terft  niet  bederven 
Die  ten  u  y  terft  Maeghd  will  fterven  ? 

2i.   Op  de  Sjdcimge  afbeelding!)  run  Brofterhuyfen. 

VEel  willen  voorwaert  uy t ,  en  yeder  een  verby : 
Veel  drijven  over  ftier ,  als  tegen  wind  in  ty : 

Ja,  ja,  feiBrofterhuys,  en  trockfijnzeiltjenby, 

En  wenden  't  over  zy. 

22.  Noch 
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Uam  de  Paus  in  goud  en  fy , 

En  't  fcharlaken  volck  daer  by , 
En  thien  Koningen  in  Ly , 
En  teloef  een  Prins  twee  dry , 

Quam'er  alle  rijck  en  bly  •, 
Brolterhuyfen ,  ftillen  vry, 

Stond  gelijck  fijn'  lchildery , Met  fijn  aeniïcht  overzy , 

En  faghs'  allegaer  verby . 

13.  Noch. 
Slet  om.  Wat  iiTer  ?  Ick.  Wie  ?  Vander  Burgh  van  Leiden : 

Dat  mocht  my  noch  verleiden , 

En  door  mijn'  fchildery 
Doen  lacchen  over  zy : 

Maerquam'  all  's  werelds  moy,  en  all' de  blinde  bollen, Die  naer  den  welluft  hollen, 

En  waer  ick  dat  ick  fchijn ,  en  moght  ick  dat  ick  wou', 
'k  Kroop  in  dees'  oly  verw ,  en  liet  my  daer  beitollen , 

Eer  ick  my  wenden  fou. 

Of  TelTelfcha  verfcheen  ?  Ay  !  dat  's  te  teeren  zeer  j 
'k  Voel  dat  ick  met  panneel  en  verwen  itaen  en  keer  : 

En  fagh  als  of  fy  ja  fei  ? 
O,  treedt  my  daer  niet  weer, 
'k  Waer  d'eerfte  die  't  haer  na  fei. 

24.  Op  den  eerften  Steen  van  't  niewe  Doelhujs  in  's  Gr, ir  cuba"  e ,  gitSgbt  by  Prins 
Willem  van  Orange ,  's  d,iegbs  voor Lidd.igb ,  denzDccewb.  \6\6. 

TH\E  wel  geboren  hand ;  die  God  lal  leeren  ilrijden , 
-*-^  Defchutterlickehand,  die fchutfter  heeten  moet 
Van  Hollands  Schuttery,  van  Holland,  eens  bebloede  \ 

Nu  bloeyend  over 't  bloed  van  die  fijn'  blocni  benijden , 
(Sijn'  vryheif,  fiere  Bloem,)  itelt  Holland  in  verblijden 

In  't  botten  van  haer' jeughd :  verforght  cea'  vaílen  voet 
Aen  Doel  en  Schuttery  ;  het  ilrijdbare  gemoed 
Voorfeght  der  wapenfchool  een  ilruyckcloos  bedijden. 

Merckt  met  een'  witten  fteen  de  hoop  van  'delen  dagh  j 
Bidt  mergen ,  HofenHaegh,  dat  waerheit  werden  madi, 

Wat 
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Wat  nu  waerachtigh  is:  't  Sal  aen  de  hand^niet  fchorten , 
C  Verworpen  Hoeck-fteen ,  fteunt  en  ftijft  het  morwe  been) 

Haerdoel  fal  't  voor-hoofd  zijn ,  en  Goliath  falftorten> 
En  David  fal  't  hem  doen ,  en  met  den  eerften  fteen. 

2¿.  Een  vergeten  Paerd. 

TVjYn  Paerd  gaet  flijten  dat  men  't  fiet, -***-*  En  't  eetendrinckt,  en  anders  niet: 
Wat  reden  is  hier  uy  t  te  delven  ? 

't  Vergaet ,  om  dat  het  niet  vergaet. 
Wat  raed  ?  de  plaefter  light  op  flxaet : 

Verftaet  ghy  't  niet?  't  verftaet  fich  fel  ven. 

26.  Op  het  doorfchieten  van  Breda  'm  de  beleger'tngh. 

/~\Ragnens  eigen  Stadt ,  't  onfchuldige  Breda , 
^-'Viel  fijnen  Heer  te  voet,  en  riep  in 't  hert,  Gena; 
Waer  toefoo  veel  Gefchuts,  en  foo  veel  bloed  vergieten  ? 

't Moft plat gefchoten zijn,  om  datmen'trondfoufchieten. 
27.  Voor  den  eerflen  Beddemaker. 

WAer  light  de  wijfe  mann  die 't  eerfte  Bedd  bedacht  ? 
My  luiten  hem  te  eeren 
Met  witte  woll  en  veeren , 

Met  fchapen-ofïerhand ,  met  fwanen  fangh  en  fchacht. 

Nu  wectick'tkerckhof  niet,  nu  doen  ick'tby  't  gedacht, 
En  fend  dit  dicht  uyt  fweeren 

Op  fíjn'  verfteende  Heeren , 
En  op  haer  achter  een  ondanckbare  geflacht , 
Indien  hy  anders  light  als  koftelick  en  facht : 

't  En  zy  iy  felver  leggen 
Op  hafpelen  en  dreggen , 

Endattcryemand  by  te  bedd' op  light  en  lacht , 
Soo  is  mijn  vloeck  volbracht. 

28.  Dty  uer-wenken. 

J'An  rrecktfijn  rrrenghenfwijght,en  antwoordt  maergevraeghr, Jooft kakelt fchielick op,  of  donckeris,  ofdaeght; 

Jaep  is  noyt  feggens  fatt ,  all  had  hy  nacht  en  dagh  werck  -, 
Jan  is  een  Wijïer ,  Jooft  een  Wecker ,  Jaep  een  Slagh-werck. 

II.  Deel.  V  =9.  l'cn 
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19.  EenJVaen  wijfe. 

DE  wijfer  van  de  Kerck  ftaet  helder  voor  ons'  oogen  : 
Jaep  fiet  hem  fonder  brill  foo  duydelick  als  \vy , 

En  iegt ,  hy  fiet'er  geen :  Hoe  komt  hy  foo  bedrogen : 
Om  dateer,  meent  de  Geck,  geen  wijfer  is  als  hy. 

30.   Oude  mans  liefde. 

T\  T  At  fchaedt  den  ouden  dagh  aen  't  vryen  of  't  gefoen  ? 
"  *  Brant  niet  het  dorre  hout  veel  lichter  als  het  groen  ? 

Nonficuiexarfïtconfptfta  vlrgincTcreui  , 
§uam  yi^siijcanis  igntm  fupyonat  ariflu.        Ovid.  Met.  6. 
^A'fi  pi»  qu.it, tt  fut  men  licrit   Icgm.        Pctratch. 

3,1.  Tee-maetop  het  Lof  der  Vrouwen  van  D1.  Beverwijck. 

GEleerde  Beverwijck ,  ick  hebb  u  noch  te  leeren  : 

Vergeeft  mijn  achter-klapp :  Ick  moet  u  Boeck  vermeeren  > 
En  klappen  achter  aen ,  dat  by  u  ,  of  ick  miss  > 
Niet  willens  onverfint  en  onbefchreven  is. 

Carmentakoftgeen  Duytfch,  'tenis  haer  niet  te  wij  ten  -y 
Uytheemfche  letteren  en  konden  ons  niet  bijten : 

Maer  't  broeckeloos  geilacht ,  haer'afkomft'  hier  te  land 
Heeft  onfe  wortelen  van  't  fpreken  eerft  geplant. 
Lett  op  het  grootil  gerucht :  de  Hacnen  mogen  kraeyen , 
De  Hoenders  kakelen :  De  befte  Papegaeyen 

Zijn  wijfjens.  Wilrghy  meer  ?  De  kond  heet  Moeder-taei> 
Niet  Vader-tael.  Noch  meer?  Het fwaeril  van altemael 

Stelt  mijn  vermoeden  vafl:  Het  fchrijven  van  de  wetten 
Is  ¡Vlannen-werck  vanouds:  maer  liet  de  loofe  Sletten, 

Hoe  hebben  fy  haer  leed  gewroken  by  gevall  ■, 

't  Komt  op  een' Letter  aen ,  Wijf  en  wijs,  Man  en  mal. 
32.  Oprecht  bedrogh. 

Eroen  de  Logenaer 

J  Seght ,  hy  lieght ,  en  't  is  waer. 
Siet  hoe  Jeroen  bedrieght , 
Hy  feght  waer,  en  hy  lieght. 

33.  Ja  noch  Neen. In  eenen  rïngh  van  7  Joffr  ouwen ,  die  my  verboden  te  verreifen. 

't  jO  Efchakelde  geweld  van  t'famen  {even  Steenen , 
^-*        Zeil-fteenengeens-gclijck, 

Beftondt  my  onverhoeds  te  klemmen  en  verbeenen , 

Enfpandefoogelijck»  Soo 

I! 
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Soo  eenigh  aller  zijds ,  dat,  waer  ick  't  voorhoofd  keerde , 
't  Eenpaenge  gerock 

Mijn  hert  in  twijffel  hiel  wie  't  min  of  meer  verheerde , 
Wie  't  ilapp  of  ftracker  trock. 

Soo  hanght de  ftale  kift  daer  in  der  loofe  leden 
Afgodelick  geraemt 

Sijn'  wond're  galgh  beflaept ,  en  all'  de  oude  reden Van  fwaeren  licht  befchaemt. 

Wat  meende  dit  verraed  ?  men  wilde  my  doen  willen : 
En  wild'  ick  ,  foo  verkracht  ? 

Oneen,  mijn  will,  in  't eerft  weer-will  van  feven  willen, 
Hadd  nu  geen'  willens  macht. 

Zeil-fteenen  van  ontiagh  ,  vieren  dry  paer  fchoon'oogen, 
Almachtiger  gefternt 

Dan  all  datoogen  in  het  Hemel-holl  be-oogen 
In  eene  ftrael  getwernt, 

Ick  ben  nu  will-loos  ftael ,  en  kan  noch  fteegh  noch  mildt  zijn, 
Beveelt  ghy  dat  het  zy , 

't  Geen  ick  niet  willen  will :  en  moet'eryetgewiltzijn, 
Wilt  dat  ghy  wilt ,  voor  my. 

34.   Van  droncke  Jan. 

A  Ls  Jan  voll  druy ven  is ,  voll  honigh-natt ,  voll  biers , 
'^^Voll  allerhande  vochts,  dan  is  hy  eerft  voll  viers: 
Als  Jan  lijn'  beenen  ftaen  en  waggelen  ,  als  palen 
Die  rott  zijn ,  kan  hy  eerft  de  kloeckfte  achterhalen: 

Alsjan  fijn'  handen  ftaen  en  beven  als  een  blad , 
Dan  kan  hy  yeder  een  begrijpen ,  waer  hy  vatt' : 
Alsjan  fijn'  tongh  begeert ,  dan  kan  hy  onder  't  lifpen , 
Alsonberifpelick,  eenyder  een  berifpen. 

Dat 's  wonder;  maer  dit  niet:  Alsjan  niet  ftaen  en  kan  , 
Dan  komender  ontheupt'  en  kreup'le  kind'ren  van. 

35.    legen  Trijn. 

TCkTrijn ,  de  boofe  pry  ?  dat  kofte  my  mijn  leven  : 

■^  Als  ickfe  noemen  hoor,  begint  mijn  hert  te  beven. 
Maer  Jan  die  wilder  aen :  Ick  ftel  't  hem  in  fijn'  keur  •, 
Dan,  gaeter  Jan  mé  deur,  foo  gaeter  Jan  mé  deur. 

V  2  56.  Aen 
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36.  Aen  de  Sneew. 

DRoogh  water ,  koele  woll ,  witt  roet ,  gehackte  veeren , 

Weeft  welkom  boven  op  mijn'  beften  hoed  en  kleeren : 
lek  fie  niet  hoe  men  u  mer  reden  haten  ibu , 
Die  ons  van  boven  bfenght  de  warmte  met  de  kou. 

37.  Voor  een  Boeck^  aen  Joffrou  Anna  Roemers. 

DE  Schrijver  va»  dit  Boeck ,  befchrijver  van  dit  blad , 

Bad  Roemers  oudfte  kind  fijn'  Leferinn  te  wefen : 
En  ibo  fy  't  fchrappen  will  met  een  doorgaende  klad , 
Bekent  hy  voor-de-hand  het  vonniss  wel  gewefen : 
Sijn  voornaem  is  een  C.  fijn  toenaem  is  een  H. 
Sijn  by  naem ,  Eewigh  vriend  van  Anna  en  Teflelfcha. 

38.  Op  de  dood  van  Vrouw  Anna  Killegrew ,  verdroncken  onder 
de  Brugge  van  Londen  den  \6  Julii.  1641. 

HAer  hert  was  enckel  Stael  in  Eer  en  Trouw  gekloncken , 

Haer'  Tuy  ten  enckel  Goud ;  maer  die  't  Goud  overbloncken,. 
Hacr'  Lippen  hoogh  Corael ,  elck  Oogh  een  Diamant, 
In  kaften  van  Yvoor  op  't  filv're  Lijf  geplant. 

Goud,  Silver,  Diamant,  Yvoor,  Stael  en  Coralen, 
A.11  Aerde,  trockter  Aerd,  enfochtomtfeerfttedalen. 

De  Ziel,  die 't  all  alleen  vlugh  houden  koften  vlott, 
Rees  op  tot  haren  God , 

En  lufte  niet  te  d'rincken : 
Hoe  ibu  de  romp  niet  fincken  ? 

Nu  leeft  fy  rompeloos ;  maer  Gods  gerechtigheit 
Is  borge  voor  het  pack  van  ziel  en  romp  bewefen  > 

En  'c  hoofd  is  opwaert  aen ,  God  is  tot  God  gerefen , 
Om  ziel  en  romp  tot  een  en  bey  ter  eewigheit 

Het  fteile  pad  te  wijfen : 
Hoe  fou  de  romp  niet  rijfen  ? 

39.   Aen  haer  Schilderde  in  mijn  befttt, 

NU  leeft,  mijn'Oly-verw,  nu  duert  voor  lange  jaren : 
Uw  fchoon  oorfpronckelick  drijft  in  de  filte  baren  9 

Verdreven  door  de  dood,  vertroetelt  en  vermoort. 

En  door  haer'  koude  hand  in  water- verw  gefmoort. 
40.  Ruft  op  Hofwijck. 

TTOort  armen  en  hoort  rijeken  j 
■*-*  En  komt  niet  naer  my  kijeken  9  Met 
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Met  ftuypen  en  met  ftrijcken , 
Om  bruyloften ,  of  lijeken, 
Om  borihveeren  of  dijeken , 
Of  gorfingen  of  flijeken , 
Om  Landen  of  om  Rijcken 
Te  helpen  vergelijcken ; 
Om  geen  van  diergelijcken : 

'k  Ben  hier  om  't  Hof  te  wijeken, 

41.  Onfibuld. 

H\Irck  fchrijft  niet  goeds ,  of  't  heet  geftolen 
-*-^  Uyt  boecken  der  geleerde  Scholen : 
Maer  is  Dirck  fchuldigh  aen  't  bedrogh  ? 
't  ís  niet  geftolen ;  'tftaet'er  noch. 

41.  Een  berojde. 

/^  Hy  feght  all ,  fpaert ,  foo  langh  ghy  leeft ,  wat, 
^-*  Wie  weet  hoe  langh  ghy  hebt  te  leven  ? 
Gaet  rijeke  luy  die  lefle  geven  , 

S'enpaftmynietj  die  fpaert,  die  heeft  wat. 

43.  Jans  Vrede-mael. 

JAn ,  fijner  Vyanden  en  aller  onvré fatt , 

Heeft  s'  eens  geiamentlick  by  een  te  gaftgehadt , 
En  heeftfe  Duy  vels-brood ,  dat  lecker  mail ,  gegeven : 

Nu  ift  'er  peis ,  en  all  vergeten  en  vergeven. 

44.  Op  het  graf  van  Jan  Canuyt  een  droncken  Brouwers  Soon. 

VAE  Jonge  Jan  Can-uy  t  light  onder  defen  Sarck  \ 
■■■^  Weeft  niet  te  feer  verwondert: 

All  was  hy  jongh  en  ftarek , 

Hy  was  een  Hop-mans  Soon ,  een  Hop-man  over  hondert. 

45.  Uïjfieit  fchaers. 

O  Od  wierd  in  't  ftroo  befocht  uyt  Ooften  by  dry  Wijièn : 
^-*  Wie  fouder  nu  in  Ooft  of  Weften  noch  dry  wijfen  ? 

4<S.  Te  veel  mïftrouwenu 

\  /TEn  rekent  meeftendeel  een  anders  Spel  naer'tfijn : 
•*■*■*■  't  En  is  geen  vrome  mann  die  meent'er  geen  en  zijn. 

V  3  4.7.  Ee* 
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47.  Een  gehangen  Dief. 

HEt  leven  heeft  fomtijds ,  fomtijds  de  dood  een'  valí , 
Laet  mijne niemanc  wijten : 
't  Geviel  tot  fijner  tijd ,  en 

lek  bender  foo  maer  aen  gekomen  by  gevall. 

48.  De  felve. 

I   Eert  defe  less  van  my,  ó  vlieger  in  den  wind, 
■^  O  Springer ,  die  den  koft  met  hoogh  opftuyten  wint, 

O  Menfchen  en  ó  Sneppen , 

Wacht  u  voor  't  onderfcheppen. 

49.  De  felve. 

ICk  hebb  wel  met  een  Touw  een'  venfter  uytgevlogcn , 
En  mijnen  Waerd  bedrogen : 

Maer  hier  en  fagh  ick  niet ,  hoe  ick  my  redden  fouw  > 

Daerquameen  knoop  in 't  Touw. 
50.  De  felve. 

WAer  ick  in  't  ftroo  vcrwert,  ick  raeckten  uy  t  den  ftrick: 
Maer  defe  valt  my  wat  te  dick : 

Soo  moet  ick  't  heel  gelagh  betalen  in  de  duynen. 
DeDuyvelhacldekennip-tuynen. 

51.  De  felve. 

GOe  luyden ,  vint  niet  vreemd ,  al  praet  ick  hier  niet  veel  -, 
Ick  hebb  een'  zeere  keel. 

51.  De  felve. 

/^V  Ghy  boofen ,  en  ghy  vromen , 
^-^  Menigh  ftichtelick  fermoen 
Sou  'ck  van  defen  preeck-ftoel  doen , 
Koft  ick  aen  mijn  aeflem  komen. 

53.  De  felve. 
1  Ck  hebb  op  geld  en  goed  gegaen : 
-*■  Maer  't  fou  my  nu  veel  fchelen  : 
Ick  hadde  meer  profijts  gedaen 
Met  kennip-zaed  te  ftelen. 

54.  De  felve. 

'k  TTEbtouwom'tlijfgeproeft,  omhanden,  om  van  als. ■*■  •*■       Maer  't  fwaertfte  valt ,  om  hals. 

Si-  & 
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55.  T)e  felve. 

|Iet,  vromeBorgery ,  die  mann  moecfich bedriegen , 

'Die  van  fijn' grond  willgaen,  en  fwemmenkan,  noch  vliegen. 
5  6.  Een  Koortftge  in  't  [weet. 

[Ck  legg'  in  't  klevend  natt ,  ick  legg'  in  't  levend  vier, 
't  En  kan  in  Pintos  bedd  niet  banger  zijn  als  hier : 

ïu  weet  ickhoe'tdielie'nin'tvetten  'tvierigh  maken  ■, 
lek  fweer  mijn  leven  aen  geen'  valiche  munt  te  raken. 

57.  Een  Koortjïgh  Poëet  in  't  [weet. 

H  Et  wilder  t'famenuyt  met  defe  klamme  fweet,  en  ' Al  wat  ick  heb  geleert 
En  wat  ick  meen  te  weten : 

Ick  hoev  geen  heeter  heerd  j. 
All  waer  ick  min  gedeckt ,  ick  fouw  wel  verilèn  fvveeten, 

58.  Aen  JojfroutP  Utricia  Ogle. 
T  Ck  hebber  foo  veel  aen  te  iien 

*  Soo  foeten  keur  van  dingen ; 
Dat  icker  niet  ontrent  en  dien , 

Soud'  ickfe  hooren  fingen. 
Ick  hoor  foo  veel ,  als  ickfe  fie , 

Soo  wonderlick  om  hooren  -, 

Dat  ick  mijn'  oogen  't  fien  verbie, 
En  fie  máer  door  mijn'  ooren. 

In  't  einde  fegg'  ick ,  Ogeltje , 
Ghy  tooverende  vogeltje, 
Ofiinght,  en  laetmy  henen gaen, 
Offwijght,  enlaetmyftenenftaen. 

Sy  fwijght  en  finght ,  ick  fta  en  ga. 
Neen  ,  Ogeltje ,  finght  voort ;  ick  fta  : 
'k  Will  liever  ftaen  en  fterven , 
Dan  gaen,  en  gaen  u  derven. 

59.   Van  de  felve. 

't  T  S  geen  Ogel ,  na  die  gorgel : 
-*•  't  Scheelt  een' ' 

I 

letter  j 't  is  een  Orgel. 
60.  Onder  baer  gefangb. 

Ck  hoor  en  ick  fie ; 

Soofcggenfe,  die 
Te 
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Te  recht  moeten  komen. 

Bey  werdt  my  benomen : 

'kHebboogen,  noch  oor', lek  fie  noch  en  hoor : 
Hoe  fal  ick  het  maken 

'Om  t'recht  te  geraken  ? 
6 i .  Ae n  een  grijfe  Vrijer. 

GHy  feght ,  ick  maeck  u  fwart  in  aller  meisjens  oogen , 
En  ftoot  uw  vryen  om :  Maer,  Teeuw  ,  ghy  zijt  bedrogen  i 

De  fchuld  is  buy  ten  my :  de  Tijd  is  't  die  u  laeckt, 
Die  heeft  u  boven  witt  en  onder  fwart  gemaeckt. 

<5i.  Qua  Neel  op  bier  dood  ledd. 

/"^Oejan  begon  te  fchreyen,en  fei,Neeltjelief,moetewefcheyen? 
^-*  Daer  hebj'  op  fitten  beyen,  en,  als  kax,  feife,  nu  wilje  fchreyen. 
Siet  hoe  wy  blijven  fteken  en  vergaen in  onfe gebreken  : 
Qua  Neel  kan  qualick  fp reken ,  en  noch  kanfc  qualick  fpreken. 

65.  Op  mijne  Gedichten  te  Bodbcrgh. 

'Acht geen  Mirakelen,  mijn'  lefers,  le'ge  lieden, 
In 't  geen  dit  Leger  baert:  deKap-ftock  en  de  Keuvel 

Zijn  hierin  volle  kracht :  Mirakelen  gefchieden 
Te  Bot-bergh  min  noch  meer  als  binnen  Scherpen-heuvel. 

64.  Jan  'en  Neel. 
'  An  lieght ,  en  Neel  lieght  •,  elck  om  prijs : 
D'een  maecktden  anderen  wat  wijs^ 

Bedenckt ,  of  Neel  moet  konnen  kaken , 

Die  malle  Jan  ntát-wijs  kan  maken. 

ojl  Jan  en  Trijn. 

ÍAn  tuchteTrijn,iijn  lompe  wijfmaerHaegfclV  en  hoofichen  aerd, 
Enfeide,  Lief,  allgaet  ghy juyft  niet koftelick  bepeerelt , 

Bekant,  beringht,  bediamant,  ick  wouw  maer  datghy  waert 
Watgeeftiger ,  wat  aerdiger ,  en  wat  meer  van  de  weereld. 
Hoe,Geeft,en  Aerd,  fei Trijn  daer  op,  met  een  verbolgen  weien j 
En  van ,  of  uyt  de  wereld ,  Jan  ?  dat  mooghtghy  ièlvcr  weien. 

66.  Jan  en  Griet. 

JAn  loofde  Griet  tot  in  den  Hemel , 
En  voor  de  vreughd  van  eenen  nacht 

Beloofden  haer  meer  dan  een  Kemel 

Aen  Goud  ibu  dragen  t-'eener  dracht  -,  En 

W; 
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Ën  meende  Griet  hem  had  gelooft.  - 
Wat  haeft  had  onfe  Griet. 

Die  my  te  veel  looft  en  gelooft 

Seys' ,  en  geloov'  ick  met. 
6j.  Ketter-branden. 

't \ T7 As  misverftand 
*  V  All  dat  gebrand 

Om  trouw  en  waerheir: 

Die  vla'mm  gaf  klaerheit : Van  een  te  vier  : 

Ontftack'er  vier. 

<5S.  Viefevvyle  Pier.  tK"| T)Ier  ftinckt  doorfeven  eicken  deuren , 

-*-  En  kijft  om  kleine  quade  geuren: 
•Pier  is  een  averechts  gefel : 
Hy  rieckt  te  qualiek  en  te  wc!. 

69.  Misgerry.- 
An  meent  ick  over  Magdalecn, 

Sijn'  malle  dochter,  vry  : 
Jan  heeft  gelijck,  ten  naeften  by  % 
Ick  vryer  over  heen.  1 

70.  Schoon  weer  en  kinderen, 

CC  hoon'  kind'renin  de  wiegen, 
^Schoon  weder  op  de  fïraet , 
Zijn  bey  vaneen  gelaet. 

My  du  nekt  't  en  kan  niet  liegen , 
Hoe'tyemand  hebben  will', 
Haer  fchoonft is ,  droogh  enftill. 

j"j.   Lacchen. 
Et  lacchen  heeft  geen  weerga ,  Griet , 

Da¡er  rijmt  op 't  woord  van  lacchen',  niet. 
71.   Acn  Aert  ie  Geck¿ 

PvE  Man  n  is 't  Hoofd  des  Wij  fs5  wat  feghtghy ,  Meefter  Aertr 
*-^My  dunckt  uw  Wijf  en  is  met  't  Hoofd  niet  wel  bewaert. 

73.   Een  leggend  Leger. 
\  /f  En  magh  het  wel  te  recht  den  naem  van ,  Leger,  geven , 
^*-*  Die  hier  wat  heeft  te  doen  en  koft  niet  leger  leven. 

II.  Deel.  JC  74.  Aen 

l 

H' 
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74.   Aen  een  bedorven  Kinds  Vader. 
T  7  W  lichte  Soon,  die  noy  ten  docht, 

^  Verteert  by  hoopen ,  dagh  op  dagh : 
lek  weet  niet  waer  hy  't  laten  magh. 
Maer  weet  wel  wáer  ghy  't  laten  moght. 

75.   Kleet  en  Man. 
DE  Snijders  Winckel  en  het  Hof 

Staen  ftrijdighomden  hooghften  lof. 
Wie  dunckt  u  dat  van  tween  de  befte  konfte  kan  ? 
Daer  maeckt  de  Mann  hetKleed,hier  maeckt  het  kleet  denMan 

76.   Een  verhopen  Schilder. 

Í'An  Klad  i  heeft  doecken  en  panneelen Befraeert  voor  uyterfte  Ju  weelen , 

er  wijcke  van  een'  harden  ftoot, 
OfSchudje-beurs,  den  hooghften  nood ; 
De  kiftemaker  en  de  wever , 

Vermoeit  van  't  geldeloos  gelevcr , 
Vervolgen  hem  voor  doeck  en  planck, 

By  pleitery  ter  Schepenbanck. 

't  Goet  gaet  ter  merckt ,  en  kan  niet  geilen  : Men  taft  hem  endtlick  aen  de  vellen  : 

De  mantel  wegh ,  de  kleeren  uyt : 
Daer  fchiet  niet  over  als  de  huy  t : 
Noch  vindt  hy  Drinckebroers en  Snollen, 

Die  s'  hem  uyt  medelijden  vollen , 
En  helpenden  verloren  mann 

Sijnleedverdrincken  in  een' kan. 
Jan  Klad  is  konftelick  verwildert  -y 
Hy  heeft  fijn  fel  ven  uyt  gefchildert. 

77.  Jan  en  Anne. 

JAn  heeft  een'  dicken  buyck ,  en  gaeter  over  quijnen , 
Tot  dat  hy  fal  verdwijnen  : 

Anne  heeft  een' platten  buyck ,  en  wenfchtedat  hy  rond, 
Als  Jan  lij  n'  trom  mei ,  ftond. 
Noch  kijvcns'  altijd  fchicr , 
Sy  krabbelt  hem ,  hy  flaet'er  •, 

Sy  tieren  nacht  en  dagh ,  en  't  hylick  heeft  geen'  tier. 
De  reden  is  bekent :  want  Jan  vergaet  aen't  water, 

EnAnnefterftaen'tvier.  78,  Kees 
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78.  Kees. 
T  Ees  beuckt  fijn  Wijfdicht  en  dunn ,  na  haer'  wereken } 
^•En  feit  j  een  Tangh  paft  heel  wel  op  een  vereken. 

79.  Goedejan. 

"An  wierd  gewaerfchouwt  van  fijn  Wijf, Als  offe  malde  met  haer  lijf, 
Èn  dat  men  onder  uyt  haer  deken 
Dry  of  vier  beenen  had  iien  fteken  : 

Maerjan,  goedMann,  gelijck  fijn' Vrouw, 
Sloegh  alles  in  de  befte  vouw, 
Enfei,  loop  luydjes,  maecktgeenmoetten, 
Mijn  Wijfjen  heefc  vier  wicte  voeten. 

80.  Klaes  met  fijn  uerwerek. 

TS*  Laes  light  en  futfelt  met  fijn  flagh-werek, 
-*-^Geftadigh  nTer  ftellen  aen  : 
't  Schijnt  dat  hy  't  eerft  moet  leeren  gaen. 
Is  dat  een  uerwerek  ?  't  is  een  dagh-werek. 81.   Een  Matroos. 

|E  Broecken  voor  de  Sielen  : 
Een'  Huys-vrouw  of  een'  leur : 

lek  ben  gewent  te  kielen } 

't  Wijf  moet'er  onder  deur. 
81.  Een  op  fijn  toekomende  graf. 

Tier  light  mijn  bedd  gemaeckt :  feghtniet,  ruymtijds  genoeg: 

i  -*Seght,  mogelickeenu'erofmenighjaertevroegh. 
83.  Te  Lande  befl. 

Aetfebyquaedt  weder  varen, 
'Dienoytvandereeen  waren ; 

Luydcn  wijs  van  weder-varen 
Sullen  niet  licht  weder  varen. 

84.   Een  valfcb  Munter  in  fcbildery  gehangen . 

"\Ewijl  het  Schepenen  belieft  heeft  in  haer'  Zetel , 
-'Hier  hangh  ick  en  verftijf  in  d'  Olie  op  een  planck : 
^at  noodift?  beter  hier  bevrofen jaren  langh, 

>an  een'  warm'  uer  gedoy t  in  een'  befmeerden  ketel. 
85.  Recipe. 

Je  in  der  fieckten  baren  * 
Altoos  wilt  fpoedigh  varen ,  , 

x  2  Voor 

D! 

L; 

D1 



I 

W! 

164  XVI.      B   O  E    C   K. 
Voor  allen  dit  befint , 
Voorwind,  is  áchter  wind. 

86.  Van  faffe  Jan. 

IAn  fuf  doet  met  fijn  hoofd 

Meer  dan  hy  in  fijn'  jeughd  met  bey  fij  n'  voeten  dé. 
Wie  had  dat  oyt  gelooft? 

't  Hoofd  en  't  verftand  ftaen  ftill ,  en  Jan  Suf  loop?  er  me. 
87.  Jan  en  Gricts  Vryagie. 

'El  Griet,  fal 't  nummer  zijn?  feijan'j 
lek  doe  foo  trouw  all  wat  ick  kan  3 

lek  hébje  nouw  foo'langh  als  vriend 
In  alle  nedrigheit  gedient, 

En  dienje  noch  :  't  is  waer ,  fei  Griet , 
Je  dientme,  maer  jedientme  niet. 

88.   Van  Jan  en  Trijn. 

rT~,Rijn  light  Jan  in  lijn  hoofd  by  dagen  en  by  nachten ; 
-*■■  Trijn  light  hem  op  fijn'  tongh ,  Trijn  lightin  fijn' gedachten 3 

Trijn  light  hem  in  fijn  wegh  'm  *t  flapen  altemet  ■, Trijn  light  hem  allelins ,  behalven  in  fijn  bedd. 

89.  Voor  Klaes. 

'At  quclt  ghy  Klaes,  den  Vromen Mann? 
Hy  will ,  en  kan  u  niet  betalen  ; 

't  En  is  geen  fchelm ,  waer  foud'  hy  't  halen  ? 
Een  fchelm  die  meer  doet  als  hy  kan. 

90.  Van  goede  Teun. 

TEun  heeft  een'  Maegbd  getrouwt,  en  laets' altoos  foo  blijven  j  j 
Om  ofs'  hem  moght  bekijven : ' Want  die  will  welen  wel  bemint 

Laet  alle  dingen  foo  hy  't  vindt. 
yi.   De   tweede  Tejfels-Scbade. 

|  S  Tcfiêl  op  het  pad  na  Roomen  van  Geneven  ? 
-*•  Is  d'afgelockte  Ziel  in  't  poppe-goed  verwerrt  ? 

Heeft  Menfchen-mymcringh  bekropen  't  hooge  hert? 
Heeft  Papen  duy  iler  licht  Gods  lichter  uytgedreven  ? 

Is  hacr  wel-wetenhcit  in  't  doncker  uy  t  gewreven  ? 
Js  in  haer  dátnpigh  oogh  de  witte  reden  fwart  ? 
Het  rechte  fpoor  te  flecht ,  het  lachte  jock  te  hard  ? 

ï»RocmersRoomcnskind?  ó  Roemei'j  die  dit  leven, 

Die 

Wj 
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Dit  ilijck  gewiflelt  hebt  voor  't  eewige  befltt 
Van  't  eewige  befien ,  wat  toenaem  geeft  ghy  dit , 

Dit  Schip  en  goeds  verlies,  eer  'tancker'ofontlade? 
Syfoecktuj  maer een  mail ,  een frall-licht  leidt  haer miss- 

Haer  naeld  is't  Noorden  quijt ;  fy  zeilt  maer  by  de  <?iss, 
D  min  als  Teífelfcha,  ó  meer  als  Teflels  fchade ! 

91.  Graf-fcbrift  van  een  oud  Soldaet- 

Hier  light  een  Hop-man  dood , 
Geftorven  naeckt  en  blood 

Van  middelen ,  van  krachten , 

Van1  wachten  , 2  wachten,  }  wachten 
En  van  hem  niet  te  +  wachten. 

i   Op  verfterf  ende  bevooideringh. 
z  Waken. 

3  Befcbeid  doen. 
4  Voor  een'  kogel. 

93.  Op  een'  leeïuke  aen  de  Kinder-pockcu 

(~\F  oud  of  jongh,  of  rijck of  bloote , 
^'Metpocken  moeterelckeens  aen  > 
Neel  was  te  leelick  voor  de  groóte , 
De  kleine  ko ft  fy  nietontgaen. 

94.  Jans  Wijf  gefchildert. 

An  wouw  dat  elck  fijn  fchraele  wijf  beloegh , 
En  vraeghde  ftaegh ,  hoe  komt  de  pry  foo  magerf 

Nu  s'  uyrgefchildertis ,  vraeght  fy  den  vrager, 
Dit  'sOlie-verw,  is  't  noch  niet  vettgenoegh? 

95.  Op  Heer  Jans  troefl  geprceek. 

Eer  Jan  op  ftoel  praet ,  preeckt  en  pleitt , 
Met  groot  geweld  van  hals  en  handen : 

Wat  hebjer tegen,  Mansverftanden? 
Heer  Jan  bewijft  all  wat  hy  feit. 

96.  Op  cenBultcnaers  Unghw'ijligh gepraet- 

A  L  voeld'  ick  Pieter  Bult  in  't  feggen  wat  verwarmen , 
^*  Sijn  feggen ,  hoopten  ick,  fou  kortjens  zijn ,  als  hy : 
Maerhoemisrekenten  hoe  avrechtswasickbly  ! 

Sijn  feggen  viel  m  'tgaen  foo  langh  fchier  als  iijn'  armen* 
X  3  57.  Of 
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97.  Op  Jan  den  tuyfcber. 

JAnfteenight  fijn' verdoemde  Beurs, Verfpeelt  met  fteenen  geld  en  kleeren , 

Sijn' eigen  Broeck ,  fijn' vrouwen  keurs: 
Men  magh  fijn'  kinderen  wel  leeren , Met  alle  Menfchen  te  verkeer  en. 

$>S.   De.felve. 

XX7  At  magh  het  volckje  leggen  tobbelen , 

*  ;   Om  geld  op  geld ,  en  goed  op  goed , 
Seijan  ,  ick  weet  een' lichter'  voet, 
Om  a\\  mijn  goetjc  te  verdobbelen. 

99.  Verfoeningb. 

XJEel  will  verfoenen  met  haer'  mann , 
■*-  ̂  Om  all  dat  pruylen  heeten  kan  : 
Sy  foeckttegraeuwen,  om  te  groenen: 
Maer,  leghthaer  mann  ,  all  weer  verfoenen , 
All  weer  verfoenen ,  Neel ,  all  weer  ! 
Die  heelverfoent  is,  kan  niet  meer. 

1 00.   Op  y  verflaeje  'f  wel. 
"Y  7"Erilaeje  't  wel,  is  't  derde  woord, 

'    Dat  m'  uyt  uw  tater-kaecken  hoort : 
Wat  's  van  dat  onnutt  praet-verlengen  ? 
Soo  moet  men  't  fien  te  pas  te  brengen ; 
Uw  Wijf  is  licht  en  glad  van  veil , 

tn  iwtwk.  Kai  fMt^ec\¡s :  verítaeie  't  wel  ? 

10 1.  VttH  Jan  met  fijn  Dochter. 

Anholpfijn Dochter aen  een' mann, 
En  feid'er  dufent  deuehden  van : 

Ji 
Hoe  foo  ?  fy  was  met  kind :  hy  brocht'er 
Te  kerek  voor  een'  volmaeckte  Dochter. 

102.  Rujters  befcheit. 

TCkvraegd'  een  Krijger  welbere'en  , 
*Ho !  Ruyter,  wat  zijt  ghy  voor  een? 

De Ruyter  had  fijn' antwoord  ree: 
'k  Bengeen  voor-een ,  'k  ben  een  voor  twee. 

103.  Verloren  Leffcn. 

TCkfie,  mijn  preken  heeft  geen  geloof  •, 
•^ Ghy  lact  my  fpreken ,  en  drinckt  u  doof:  My 
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My  luft  níet  langer  vergeefs  te  praten  j 

Wilt  ghy  't  niet  laten,  ghy  mooghthet  laten. 
104.  Van  Dirck  en  fijn  Wijf  aen  't  Verkeerbert. 

T"\Irck  fpeelde  met  lijn  wijf  met  fchijven  -3 -*-^En  dat  Verkeer  liep  foo  verkeert , 
Dat  fy  den  mann  fchierhad  verheert. 

In  *t  left  begonnen  fy  te  kijven  , 
Oock  eenighhandfpèl  te  bedrijven  , 

Gelijck  men  de  qua'e  honden  leert  > 
En  doe  verloor  fy  't  met  twee  vijven. 
105.  De  gefonde  Roosin't  aenficbte  van  TeiTel-fchade. 

\T  TAerTefTelfchanietfieck,  iy  waernietomgenefen  : 
*'  Maer  'tisdefiecktenietdievan 'tontfteken  bloed 

Den  purp'ren  naem  behoudt  j  langh  heeft  haer  trotiè  voet 
Die  voncken  van  de  jeughd  vertreden  en  verweièn. 

Een  ongeveinfde  vriend  heeft  (lichtende  bewefen 
Sijn  mededoogend  leed  in  haer  verftuyckt  gemoed  j 

En  't  heeft  haer  hert  geroert ;  en  all  dat  fchaemte  doet 
In  eerbar'  aderen  is  in  haer  wangh  gerefen. 

Dat  's  d'onverhoedfe  blos ,  die  door  haer'  held're  huye 
Haer  tuchtelickezielaenfienlick  meldt  en  duydt, 

En  buyten  wanhoop  ftelt :  't  gemoed  beftaet  te  heelen , 
Dat  fijn  verftuy eken  voelt,  ó  koele,  blancke  Weeuw, 

Laet  niet  het  hooge  rood  uw'  lijdfaemheit  verveelen ; 
IDe  lijf-verw  van  de  deughd  zijn  Roofen  in  de  Sneew. 

io<J.  AenBañxüS,  voor  mijn  bejlraffingb  over  Teflelfchades  mifgeloove, 

CY  neem' het  foo  iy  wil  5  mijn'  Weduw'j  't  zy  voor  baifen , 
^Voorbaffcnalsickfpreeck,  voor  quetfen  als  ick  ialv, 

Of  my  voor  herten-beul,  voor arger  als  Ducd'Alv> 
Barlse,  wijfer  vriend,  ickwill,  ickmoetfeftraifen  : 

Soo  langh  haer'  fiecke  mond  foo  voddigen ,  foo  laffen , 
Soo  vuylen  fpijfe  fmaeckt ,  foo  langh  fy  't  Roomfche  Kalf 
Behippeltof  beftuypt,  en  eert  het  heel  of  half, 

En  heeft  mijn'  vriendfehap  niet  als  Gall  en  Eeck  te  fchaffen  -, 
Gefonde  Gall  en  Eeck,  die  rotte  wonden  kuyft. 

Den  oorboor  moet  van  't  hoofd  in  't  hert  door  d'ooren  booren 

Sy  neem'  het  foo  fy  will :  ick  fny  wel  in  een'  puyft, 
Dacr  't  leven  locht  vereifcht,  en  onder  dreight  te  fraooren : 
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Vuyfim. 

Het 
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Het  vleyen  is  een'  gunft van  doodelick gerief: 
lek  fpaer  de  roede  niet ,  ick  heb  het  kind  te  lief. 

107.  Of  de  Duht-Konft  van  Jan  Vos,  Glafemaker. 

|E  Glafemakers  hand 
Die  jonge  Lauren  plant 

Aen  Amftels  glafe  planchen , 

D! 

Die  t'iijner  ondood  wallenen. 
Is  dichtend'  foo  fy  was 
In  't  dichten  van  't  Gelas: 
Dicht  en  doorluchtigh  waren 
Haer  ambachts  eertle  waeren , 
Doorluchtigh  dight  en  fijn, 
En  Spiegel  glafigh  zijn 
Haer'  onvoorfienfehc  dichten: 
Sy  fpiegelen,  fy  lichten, 

Sy  ftrecken  voor  een'  Brill. Men  dichte  foo  men  will , 

My  dunckt  het  befte  Dicht  is, 
Dat  helder,  fijn  en  dicht  is. 

108.   Geen  Wijf. 

/""YNfe  Anne,  onfeoude  hylick-prijiler 
^^     Vermaent  my  tienmael  alle  daegh , 

Waerom  en  vraeghje  na  geen'  vrijfter? 
Om  dat  ick  na  geen  wijf  en  vraegh. 

109.  Trijn  van  haer  Man». 

*  I  'Rijn  liet  haer'droncken  mann  alleen , 
**■  En  fei ,  ick  will  my  gaen  vertre'en , 
Wat  ibud'  ick  by  dien  Geck  doen  ? 
Schoon  ick  hem  voor  fijn  beek  foen  , 
Ick  kan  niet  by  hem  dure 

Hy  heeft  een  qua  nat-ure. 
1 1  o.    Gegeven  Wijn. 

JAn  fchonck  dat  hem  gefchoncken  was, 
En  feide ,  Maets ,  dnnckt  voll  en  ras , 

't  Kan  niet  van  d'ongefondezijn , 
Voor  feker  't  is  gefonde  wijn. «11.  Kin  es 
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Sneldicht.  itfp ni.  Klaes  van  fijn  Wijf. 

/"\Ch,  of,  mijnwijf,  feiKlacs,  maereensenbaerde'sjacrs, ^■^Maer  fy  baert  alie  daegh  >  dat  's  al  te  veel  gebaers. ni.  All  te gaeuw  ondienjligb. 

pRijíl  niet  te  ras  een'  gaeuwen  knecht , 
*■  All  all  te  gaeuw  en  is  niet  goed : 
Een  gaeuwe  doet  all  wat  ghy  feght } 
Een  gaeuwer  feght  all  wat  ghy  doet. 

lij.  Van  Jan  hoerenkind. 

"An  is  een  kuycken  van Een  lichte  ondichte  Hoer. 

Hy  magh  welfeggen  ,  Jan , 
Daer  is  niet  boofer  dan 

De  Duy  vel  en  fijn1  moer. 
114.  Houwelicks  goed  van  Klaes  en  Necl. 

TT*  Laes  had  noch  feven  kindere;  het  achtfte  was  onder  der  aerdenj 
""Neel  had  twee  blontedochtertjes,daer  toe  den  buykvol  beens: 

Dit  volckjeraeckten  eens, 

En  ,  doe  fy  t'famen  paerden , 
Soo  maeckten  fy  haer'  rekening ,  als  dat  fy  ten  houwelick  brachten 
Twee  blancken  ,  niet  een  dicketon ,  en  feven  ftucken  van  achten. 

115.  Aen  de  Vrouwe  Drojlmne  van  Mujden  met  een  ftuck^  wilds. 

\  7Erwijt  my  d'on trouw  niet  van  't  willige  beloven , 
*  Moetwillighonvoldaen:  Befchuldightmeerdefmert 

Van  mijn  te  rauwen  zeer,  dat  rijpen  will  noch  roven : 

Kom'  ickte  Muyden  niet,  ick  kom'er  me*t  mijn^er*. 
1 16.  Jan  gejlagen. 

JAn  gaet  aen  een  blaeuw  oogh,en  feght  m'  hem  niet  geraeckt  heit: 
Maer  dat  het  (  en  'c  is  waer^)  een  foort  is  van  Geraecktheit. 

117.  De  felve. 

'  An  heeft  een'  mallen  ftrijt 
Verloren  tegens  Fy ; 

En  feght  met  allen  fpijt 
Aen  alle  die  na  by 

Sijn  ongeluck  beklagen: 
Wijck,  goede  vrienden ,  wijck, 
Ick  moet  mijn  leed  verdragen  , 

En  't  heet  een'  Popelfy  :  My  dunckt  hy  heeft  gelijck , 
Goed  mann  hy  is  geflagen. 

II.  Deel.  T  118.    Aen 

y 
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118.     Aen  een  Roomfch-gefinde. 

MYn  lieve  Paepfche  vriend ,  die  den  Baillieu  in  't  oogh  zijt , 
Wat  noodt  ghy  my  te  Miss,en  feght,gaet  mé,  't  is  Hooghtijd? 

Ick  weet  een  beter  mae) ,  verdwaelt  fchaep  alsghy  zijt , 

Komtgaet  met  my  te  Kerck ,  en  wordt  wijs,  'cis  hooghtijd. 
119.  Pieters  Lof. 

E  En  Mann  kan  bloo ,  en  fnoo ,  en  gierigh  zijn , 
Een  Mann  kan  vuyl  en  goor  zijn  als  een  zwijn, 

Een  Mann  kan  mail  van  hoofd  zijn  en  van  wefen : 
En  Pieter  is  all  dat  een  Mann  kan  wefen. 

1  io.  Slechte  IVijngift. 

T¥T  Eet  ghy  wat  uw  fchenckagie  fchort? 
*  *  De  wijn  is  langh,  detonn  is  kort. 

1  zi.   Op  Jan  en  fijn  uerwerck¿ 
AnsWijfer  hapert  alledaegh  , 
Hy  ftelt  hemof  ontftelt  hem  ftaegh, 

En,  foud  hygaen,  hy  moet  hem  ¡eiden: 
Wie  is  de  Wijfer  van  haer  beiden  ? 

1 1  z .  Rechts- pi  egïngh. 

¡  Yn  Advocaet  feï ,  goede  knecht, 
-Weeft  niet,  ick  help  u  ras  te  Recht. 

Hy  heeft  oock  niet  gelogen  :  Maer 
't  Verlies  in  Recht  valt  nu  foo  fwaer , 
Dat  my  mijn'  ichulden  overftolpen ; 
Is  dat  een  Mann  te  recht  geholpen? 

115.  Klaefens  ueriverck. 
T^Lacs  klopt  fijn  Huys-vrouw  eens  op  feker  uer  in  dagh  vverek  ,  j 
■*•*  En  doolt  noytin  de  kloek ,  fijn  Huys-vrouw  isfijn  flaghwerek, 

ï  14.    Gijs  tiéter  de  Galgh. 

/^ Ys  gingh  mé  ftelen  pott  en  pann  -, 
^-*In  't  mégaen  wiert  hy  mé  gevangen : 
Nu  gaet  hy  met  fijn'  mackers  hangen  ? 
Wat  is  Gijs  een  mégaendeMann 

ny.  Aen  dronck*  Jan. 

ÍAn  ,  dronckejan,  fpreecktmyomgeldfoodollaen, 
Alsof  het  my  het  leven  koften  fou , 

Soo  ick  't  niet  ftracks  en  fchudden  uy t  de  mouw : 
Vergeeft  my,  Jan ,  ick  fagh  úniet  voor  voll  aen. 

126.  Va'- 
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116.  Vcrckcm  vleefch  en  Ejercn. 

/""1Hy  vraeght  waerom  een  Ey  naer  't  vuyle  voedfel  fmaeckc , 
^-^En  niet  het  Vereken  vleefch ;  daer  doch  die  bceften  leo-ge» 
En  wentelen  in  dreck  by  men  ie  h  en  beeft  geraaeckt : 
Maer  proeft  een  Vcrckens  Ey ;  ghy  fult  wel  anders  fcggen. 

117.  Jan  voor  fijn  Wijf . 

KLaes ,  feide Jan ,  ick  kom  u  Vrouwtje  wat  vermaken , 
Vermaken?  feide Klaes,  ickdanck  uvoordegunft: 

Ma  er ,  Jan  buer,  ey  begint  van  boven  met  de  kun  ft : 

't  Gaet  onder  tamelick ,  kont  ghy  maer  't  hoofd  verinaken 
128.  op  Ael. 

A  El  wint  den  koftruym  met  haer  lijf, 
■**  En  packt  daer  boven  fchijf  op  fchijf : 
Ael  ftaetin  brand,  en  Ael  en  karmtniet : 
Wat  foufe  kar  men  ?  Brand  en  armt  niet. 

129.   Mis-geloof. 

/^  Od  leidt  ons  door  het  Brood  dat  boofe  Menfchen  maken 

^--*Tot  's  Hemels  eewigh  BroodjBlind  Roomen  walght  daer  van, 
En  fmoortin's menfchen  Brood,  ó  Paus,  óarmeMann, 
Ghy  kont  van  't  eene  Brood  aen  't  ander  niet  geraken . 

130.  Aen]m  bujten  fijn  Keucken. 

SOo  m' u wat leckers  biedt,  ghy  feghtlight,  'cis mijn koft niet. 
Ey ,  Jan ,  en  loopt  foo  niet  met  weigeren  te  poft ; 

Bedencktwatghy  vermuylt,  en  wat  men  u  voor  koft  biet, 
Dat  uw  koft  niet  en  is,  dat  is  uw  befte  koft. 

ijl.  Bïoom-luj ,  en  befgh  in  den  morgenftotit. 

'kPN  ben  geen' Veder- vodd,'k  en  ben  geen' deur  aen  henghfels» 
•*^'k  En  waeck  niet  ongekleedt:  de  vochtige  befprenghfels 

Van  mijn  vennoorder,  Nacht,  fijn'  bruyne  dochter,  Vaeck, 
En  zijn  nietopgedrooght.  Alldunckt  my  dat  ick  waeck, 
Ick  flaep  veel  dieper  in ,  dan  of  het  middernacht  waer. 
Men  noem'  het  hoe  men  will,  of  Incul/tts  ¡  of  nacht-maer , 
Ick  ben  voll  bcfigheits ,  als  of  ick  wacker  wrocht : 

Mijn  onfchult  is  noch  blaeu w ,  noch  van  te  verr'  gefocht  > 
All  is  de  Son  Zuyd-ooft ,  en  elck  met  haer  gerefen  , 

Ick  hebb  te  veel  te  doen  ,  'k  en  kan  niet  neerftigh  wefen. 
Ti  132.  Ben 
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151.  Een  dooie  'm  d'aerde. 
'k  1    Aet  my  vertreen  en  word  niet  quaed : 

•^Ick  weet  niet  wat  my  over  gaet. 

1 3 3.  Dor/?  op  Leewenhorft. 
TTOoge,  drooge  Leewenhorft, 
■*■  ■*  Als  ickluyder  fchreewen  dorft, 
'k  Wenfchte  wel  om  fneew  en  vorft , 

Meer  als  om  een'  fpreewen-borfl , 
Om  den  heeten  Meewen-dorft , 
Daerickfchierafgeew  en  borft. 

1 34.  Ujtgegroeyde  Rock¿ 

UW'  dochter  ftaet  haer  keurs  ter  halver  been  gefchortt  : 
Sy  koft  niet  anders  varen 

In  'tgroeyen  van  haer' jaren : 
Sy  heeft  hem  langh  gehadt,  en  daerom  heeft  's  hem  kort. 

135.   Aen  C.  Barl^us ,  Dottr.  in  Medicine  op  de  vterdaegbfcbe  Kortfe 
van  de  Heer  Hooft. 

BArlaze ,  dienftigh  vriend  in  oorboor  en  vermaken , 
Wat  lijdt  ghy  aen  den  Droft?  vierdagen,  twee  om  twee» 

In  llorm  en  handfaem  we'er  verdeelt  ?  in  wel  en  wee  ?■ 
Och  s  laet  u  in  dat  wee  ons  aller  lijden  raken  , 

En  heelt  het  waerde  Hooft,  door  woorden,  of  door  faken; 

Door  faken  van  uw'  kon  ft ,  of  woorden  oyt  de  Zee 
Van  uw'  hooghwoordigheit.  Van  't  vetfte  Goyer  vee 
Sultghy  u  't  autaer -lamm  danck-offerlick  fien  blaecken  ;. 

En ,  dat  u  beter  luft ,  twee  Weêwen ,  lek  en  Ghy , 

Wy  fullen  't  Muydcr-huyster  venfter  uytgaen  werpen  ; 
En  ghy  fult  TeiTels  penn ,  ick  Annes  keeltjen  fcherpen  : 

Soo  fullen  wy  op  't  Slot,  Wy,  langh,ontwijfde  Wy , 
Wy,  weer-gepaerde  Wy ,  Wy,  dobbeldRoom  in  vieren, 
Het  vierdaeghs  doode  vier  vier  vier-dagen  langh  vieren. 

136.  Aen  Juffrou  Lucrctia  van  Trcllo.  1  Januarit  1644. 

MAeghd  ,  onverfleten  ,  onverilijtclicke  Maeghd , 

Die  frifch  en  frifcher  werdt  hoe  't  langh  en  langer  daeghtj. 
Geluck  in  't  niewe  Jaer.  En  hout  hem  voor  geen  vleyen 
Den  Roem  dien  ick  u  geef:  Het  hooge  School  te  Leyen 

En  fpreeckt  op  geen  bewijs  dat  vafter  ftaet  als  't  mijn. 
Wat  deert  ons  't  jaer-getal  ?  't  en  kan  niet  anders  zijn  j 

Ons 



Sneldicht.  j** 

Ons  pelsjenwerdt  voor  niew ;  hoe \vy  meerjaren  tellen, 

Hoe  't  niew  en  niewer  werdt.  Voor  feker  \vy  vervellen , 
Ofd'Almanackis  valfch.  Is 'tjaer  niet  niew  van  daegh  ? 
Was  't  lefte  mé  niet  foo  ?  en  zijnfe  laegh  op  laegh 

Niet  ftadigh  niew  geweeft !  en  zijn  't  niet  onie  jaren  ? 
En  is  dan  't  niew  niet  ons  -,  en ,  foo  wy  langh  vergaren 

Het  niew  op  't  niewer  Jaer ,  verniewen  wy  niet  mé  ? 
All  hebben  wyd'er  nu  wat  veeltjens  op  ons  Schee  > 

Wat  feghj'er  toe ,  Delfs  Puyck  der onverfleten  vrouwen , 
Kan  yeman  t  zeffens  wel  verniewen  en  verouwen  ? 

137.  Op  de  Boeck^kamer  van  eenen  ongeleerden. 
S  hier  voll  in  alle  hoecken: 

'kSieallBoecken,  waer  ick  fie, 
Maer  niet  over  twee  of  drie 

Goede  uytgelefen  Boecken. 

138.  Teffelfchades  Vraegh  nopende  de  Kerck. 

Eenieder  Kercl^Kint  kent  fijn  Vader ,  foo  het  feit ;  maer  dat  fijn  Vader  en  Moeder 
kent ,  en  ijfer  met  qualickjten :  want  een  Moeder  en  kan  geen  bajiaert 

maecken,  nae  de  gemeene  Wet.  Hier  wacht  ick  uw  oordeel  af. 

Mijn'  wedcr-vraegb. 

1 1Z"  Ind  dat  fijn  Moeder  kent ,  en  is  geen  zeldfaem  Dier  : 
■*-^-Het  mift'er  weinige.  Maer  't  kind  dat  fíjn'  Vrouw  Moeder 

Voll  pracht ,  voll  ydelheit ,  voll  Babylons  gegier , 

Voll  hoere-lemten  kent,  en  fijn'  geibnden Broeder, 
Sijn'Sufteronbevlecktvan  Baftardy  bctight, 
Om  datfy  't  kuyfchepad  van  Waerheit ,  Wegh  en  Leven 
Naer  't  ecwigh  Weien  gaen ,  dat  's  een  ellendigh  wight , 
En  medelijdens  waert.  Wat  naem  dan  moet  men  geven 

'tOnnoofel  hoere-kind ,  dat  felvcr  fchrijft  en  feit, 
En  opentlick  belijdt,  en  roemt  Och  fonderfchroomen 

Het  heeft  dry  Vaderen,  een'  inder  Eewigheit, 
Een' binnen  Amfterdam,  een'  derden  binnen  Romen  ? 

1 ;  9.   TeiTdfchade  aen  't  Weven. 

"P\E  wijfe Teflelfcha ,  de  Weêw ,  heeft  leeren  weven  : 
"*-^  Waermagh  dat  fchoon  verftand  fijn' finnetjes  toe  geven  ? 
't  Voeght  hacr'  waerde  niet :  Ick  houder  niet  veel  van , 
Dat  Teifel  weven  ,  maer  dat  TeiTel  weewen  kan. 

T  3  140.  Aa>~ 



í74<  XVI.    B  o  ê  c  K, 
140.  Aengedoopt  Mactfihap  lufjchen  TeffdfCHa  en  C.  H. 

\I/El  voeld'  ick  van  der  j'eughd ,  daer  was  een  dieper  grond , Y  »    Die  my  aen  TeiTelfcha  oorfpronckelick  verbond : 
Wel  tuyghde  my  mijn  hert ,  daer  was  wat  meer  als  fierren , 
Dat  hem  in  Teflèlfchaes  dee  twijnen  en  verwerren  ; 
C.  H. hanghtTefTelfCHa  allom,  in ,  aen,  en  na , 

En  fondcr  C.  en  HA.  beíhetgeen'TefíelfCHA. 
141.  Op  de  Brujloft  van  een  Arm  Edelman  met  een  Ri¡c!^e  Burgers  Dochter. 

j~"\ItHouwelickvan  Eelen  Rijck ■*-^  Is  geen  bloedbeulingh  ongclijck  j 
Daeryedereen  het  fijn  toe-doet, 
De  Vrouw  het  vett,  de  man  het  bloed. 

141.  Op  een  traegh  bonte  P.ierd. 

fZ^y  %ht  uw  Paerd  een  Luy  paerd  is, 
^-*  Om  dat  het  ihell  en  bont  van  hacr  is : 
Ick  t  wijffel  feer  of  beide  waer  is : 
My  dunckt  uw  Paerd  een  luypacrd  is. 

143.   Tijt. 

HpYd  is  als  tijd  plagh  te  wefen ; 
*  Waerom  docht  die  meer  als  defen  ? 

't  Is  een  ongerijmt  verwijt , TUT  is  voor  en  achter  TUT. 

144.  Jans  upneniemheït. 
ÏAn  neemt  waer  hy  nemen  kan , 
Uytdeborfen,  uytdefacken, 

Uyt  de  kiften,  uytdepacken, 
Uyt  den  ketel,  uytdepann. 
Jan  is  een  uytnemend  Mann. 

145.  Van  een  oud  Stadhtys. 

T  7  W  Raethuysen  deughtniet  met  allen , 
w  En  weeft'er  vry  wat  in  begaen , 
't  Is  moegewaeckt  en  moegeftaenj 
Waer  't  wonder  als 't,  in  ilaep,  fou  vallen. 

146.  Op  een  Vermaert  Prediker. 

TA/T Aeckt geen  verdrietin   loop  \ 
±y±  De  fieckt'  en  is  niet  buy ten  hoop. 
Nature  fald'er  aen  gewennen : 
Sy  is  niet  verr  van  't  oude  pad  : 
Hy  heeft,  foo lange  wy  hem  kennen, 
Den  ftoelgangh  en  den  loop  gehadt.  147.  Jan 
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147.  Jan  gewroken. 

JAn  had  een'  Joffrouw  Hoergefcholden  in  de  buert, 
En  wierd  daer  degelick  mee  Roeyen  voor  gefchuert : 

In'tfcheidcnvraeghdejan,  Waeromhy  wasgefmeten? 
Om  dat  gh'  hebt,  íei  de  Schouth,  dees'  Joffrouw  Hoer  geheeten : 
Maerof  m'een  Hoer ,  fei  Jan ,  wel  Joffrouw  heeten  magh? 
fa,  fei  de  Schouth;  en  Jan  ,  wel  Joffrouw  goeden  dagh. 

148.  Op  Jan  en  Tijs  bacr  Vrouwen. 

JAns  wijfis  als  een  winter-dagh : 
Dat  'skortenvuyl. 
Noch  is  den  uyl 

Geluckiger  met  fulcken  flagh , 
Dan  onfe  Tijs, 
Met  lange  Lijs; 

Die  lij  eken  t  wel  een  fomer-dagh  : 

Want  Lijs,  mijn' Nicht, Is  fchoon  en  licht. 

149.  Tegen  een  Apojiille. 

'An  gaf  Requeft  aen  d'Ov'righeit, 
En  kreegh'er  op  het  fchrael  befcheit , 

Hier  in  kan  niet  getreden  "toerden. 
Men  meende  Jan  die  wouw  volherden , 

En  bed'len  met  een  nieuw  papier  : 
Oock  quam  hy  in  een'  dagh  dry  vier ; 
Maer  met  een  doos  die  hy  deHeeren , 

Als  een' corruptie,  wou  vereeren: 
De  doos  ginghop,  daer  vondt  men  in 
Ses  woordetjens  van  diepen  fin  ; 

C  Hy  hadd'r  een  Koe  in  laten  flerden} 
Hier  in  kan  Tvel  getreden  Teerden. 

150.  Jacob  tegenfyreker. 

>Y  alle  fingen,  feggen,  lefen 
HVill  Jacob  tegenwoordigh  wefen  j 

Maer  allom  weet  hy  't  beft  befcheit , 
A  Hom  berifpt  hy  dien  of  defen ; 
lek  haet  fijn  tegen-woordigheit. 

Ji 
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151.  ¿í»  Barlsus ,  Upgever  van  mijn'  Heilige  d«gtn. 

BArbec,  foete vriend,  brenghtghy  my  weerinZee? 

Doet  d'eerfte  malligheit ,  die  ick  lbo  onlangs  dee , 

Uw'  luiten  niet  genoegh  ?  moet  ick  weer  aen  't  berouwen  ? 
Moet  ick  met  alle  mann  mijn'  Heilig'  dagen  houwen  ? 
Omhelit  my  niet  te  hard' ;  uw'  vriendelicke  hand 
Moght  my  verfticken :  denckt  voorfichtigh  aen  mijn'  fchand , 
Of  't  hier  wat  haperden ,  of  't  daer  niet  al  te  pluys  viel , 

't  Waer  veiliger  dat  ick  mijn'  Heylig'  dagen  t'huys  hiel. 
151.  Aen  Joffrou  Dorethée  van  Dorp  met  mijn  Heilige  dagen. 

DOor  een  door  gefift  gemoed 
TulTchen  voor  en  tegenfpoed , 

Slaet  een  goedertieren  oogh 

Over  't  wekelick  vertcogh 
Van  mijn  ernftige gefpreck , 
Dat  ick  naer  den  Hemel  ftreck  > 

Om  allenghskens  op  tegaen 
Daer  der  vromen  Zielen  ftaen , 

Voor  het  Goddelick  gerecht : 

Tegen  dat  de  Heer  fíjn'  knecht Inder  vrede  ial  ontbien , 

Om  hem  eewigh  aen  te  fíen. 
Acht  de  kleine  Gift  niet  klein  > 

Schoon ghy  fietfe  hiergemein , 

't  Waren  vrienden  die  't  my  de'en , 
Dien  het,  overvriend'lick,  fchccn 
Dat  ick  vele  magen  moll 
Spijfcn  met  lbo  nutren  koft: 
Maerghy  hebt  het  naefte  recht 
Tot  het  geeilelick  gerecht ; 

leken  hebbhet  nietgefticht-, 

't  Is  my  van  om  hbogh  gedicht : 

In  een  woord ,  't  is  uw  genand , 
't  Is  een'  Gifte  van  Gods  hand. 

15^.  Aen  Joffrou  Anne  Marie  Schurmans,  met  de  fel ve  Heilige  d.tgen 

C  Iet  niet  fuer ,  foete  Maeghd,  all  vindt  ghy  my  op  logen, 

^En  mijn'  belofte  valfch,  en  lbo  uw' hoop  bedrogen  : 

Al 
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Al  fwocr  ick  lcft  ,  het  was  de  lcftc  mocy'iickheit, 
Die  ghy  re  lijden  hadt  •,  't  was  twijfrcligh  gcieit  •, 
't  Was  maer  waer-achtigh  wacr :  Penn  ca  Geeft ,  wild'  ick  feggen. En  ibuden  u  niet  meer  onlufts  te  voren  leggen  : 

Ick  doe  het  woord  geftand  -,  dit  's  werck  van  een  van  tween ; 
De  Penn  en  heefc  geen'  fchuld ,  hier  fpreeckt  de  Geeft  alleen. 

154.  Aenjuffrott  Lucretiavan  Trello  metdefclve. 

Onghfte  Maeghd  van  alle  Maeghden 
Die  oyt  God  en  menfch  behaeghden , 

C  Jaren  zijn  geen  ouderdomm 

In  een' altijd  groene  blomm  : 
Vreughd  en  deughd  en  kan  niet  grijfen} 
Volght  my  op  het  fpoor  der  wijlen , 
Naer  de  kribbe  van  Gods  Soon , 

Naer  fíjn'  ootmoed,  naer  fijn' hoon, 
Naer  fijn  heerlicke  verhoogen : 

't  Is  yet  waerdighs  uwer  oogen , 
Uwer  wel  ceftelde  Ziel. 

Soo  't  u  cm  mermeer  beviel , 
Mijne  fwackheit  te  verdragen , 
Defe  fult  ghy  minft  beklagen : 
Op  het  fchciden  onfer  jeughd 
Is  de  deughd  de  befte  vreughd. 

155.  Op  jlechte  uitleggingen  van  geleerde  Textev> 
TT  Et  werck  van  delen  mallen  prater 
■*-  ■*  Is  een  feer  goed  en  flecht  gerecht: 
De  fpijs  is  goed ,  de  faus  is  flecht ; 

't  Is  recht  een  Vissjen  uy  t  het  water. 
1 5  6.  Jan  gewipt. 

JAn  heeft  hier  op 't  Schavott  fijn  vonnis  uytgeftaen : 
Maer  fei ,  't  en  was  geen  nood :  't  was  met  een  wipp  gedaen. 

157.  Klaes  Eruydegom. 

Laes  trouwt  een'  fware  lichte  meid : 

Dat  is  geen'  kleine  fwarigheit. 
158.  Op  een  boos  Wijf  wel  beUten. 

XJ  Eel  was  een  Eelmans  Wijf,  maer  hield  'er  niet  veel  af; 
•^  Sy  was  hem  fueren  ftraf, 

Tot  dat  hy  in  fijn  graf 
II.  Deel.  z  Haer' 

K!
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Haer'  boosheit  is  ontflopen. 
Nu  telt  fy  geld  met  hoopen , 
Men  feght ,  dry  tonnen  gouds 

Beiitt  fy  met  veel  lands,  veel'  huyfen ,  en  veel  houts  > 
Dat  heeft  fy  van  den  Eelman : 

Nu ,  dunckt  my ,  houdts'er  veel  van. 
1 59.   Op  Teiïelfchades  baefiigh  vertreck¿ 

X  "Fier ,  en  wegh  ?  in  een'  weeck gekomen ,  en  verdwenen  ? 
■*-  -^Dat  heet  ick  geen  befoeck.  't  en  is  maer  eens  beibght, 
Of  ick  eenflaepftéhebb  te  geven  ofte  leenen, 

Ofick  te  nauwer  nood  't  befoeck  verdragen  moght. 
Vindt  niet  vreemd  dat  het  my  geftadigh  in  den  fin  maeP, 

Tot  dat  ick 't  naeftejaer  mijn'  Teffel-fcha  weer  in  hael. 
160.  Aen  de  felve  vertrcckende. 

T>  As  hebt  ghy  hier  geweeft ,  en  dreight  weer  te  vertrecken. 

■*-  Ey ,  Teflel ,  is  dedagh  niet  eenen  dagh  te  recken  ? 
Is  Alckmaer  by  den  Haegh  foo  haegelick  ,  foo  foet , 

Dat  all  het  Haeghs  behaegh  voor  't  onHaeghs  wijeken  moet? 
Ten  minften ,  gaet  niet  wegh ,  om  wegh  te  willen  blijven : 

En  ftaet  wat  woeckers  toe.  en  miss  ick  't  Capitael , 
Gedooghtdatickhetopden  intereft  verhael: 

Ick  geef  ons  feftien  jaer  (  God ,  hoop  ick ,  fal  s'ons  geven} 
In  'tvrolicke  beiitt  van  lijf  en  ziel  te  leven  : 
Maer  u  geef  ick  s'  op  rent :  All  valt  de  hooft-fomm  fchaers, 
't  Is,  tegen 't  jaer  feilien,  noch  een  befoeckje 'sjaers. 

161.  Van  fpaerige  Teun. 

nPEun  fmoorde  fijn  quaed  wijf 
-*■  Haer  hoofd  en  haer  gekijf 

In  een  klein  Tobbetjen  voll  dropfel  van  de  daken  : 
Wantjfiet,  hymoghter  niet  veel  waters  vuyl  om  maken.  . 

\6i.   Aai  Daniel  Segers  ujtncmetide  Bloem-fchildcr,  met  mijn'  heilige  dagen. 

\T /Erpt  een  médoogend  oogh  op  mijn'  verwelckte  Bloemen , 
*  '   Bloem-fchepper  onder  God>  fykonnenfich  niet  roemen 

YetSegcrlijckstezijn  :  die  daerna  trachten  fouw, 
Moftfich  vermeten  wat  Natuer,  de  wijfe  vrouw, 

Niet  onderftaen  en  derf.  't  Zijn  fterrTclicke  bladen , 
Die  felf  in  haer geboort  met  dorheit  zij  n  beladen ,. 

En 



Sneldicht.'  ij$ 
En  waflchende  vcrgaen.  dacr  d'uw'onfterfFelijck 
Geen  end  en  fullen  fien  dan  in  des  werelds  lijck. 

't  Zijn  Bloemen  niettemin  }  maeruyt  Hollandfche  veenen 
En  poelen  voortgebracht  >  't  Zijn  torven ,  hard  als  fteenen , 
Maer  waterigh  van  aerd  >  en  evenwel  wat  warm: 
Warm,  als  eens  fondaers  ziel  ontfteken  in  gekarm. 
Mishaeght  u  haergeficht:  neemt  eenighfins  genoegen 

In'twonderlickgewafchderftruycken  die  fe  droegen  j 
Enfeght,  de  vrucht  is  flecht:  maer  't  is  een  feldfaem  land , 
Daer  vlamm  uy  t  flijck  ontftaet ,  en  't  vier  in  't  water  brandt. 

163.  Op  Trijn  met  Kind. 

rT",Rijn ,  die  in  haer  eigen  licht  is, 
-*-  Trijn,  die  aller  lichten  ka  er  is, 

Trijn  is  fwaer,  om  datfe  licht  is , 
Trijn  is  licht,  om  datfc  fwaer  is. 

164.  Huift  gewonnen. 

/^vRagnen  is  mijn'  Held  van  afkomft  aenge-erft  j 
^^En  fulcken  Hoofd  betaemd'  een  lof  dat  langhfaem  fterft. 
Daer  onder  groeyde  'tvoll  thien  dubbelde  Laurieren. 
Noch  zijnder  by  gehaelt  van  vierderley  Rivieren. 

Nu  kroont  hy  iich  met  Huift ,  en  't  ftaet  my  beter  aen : 
't  En  kan  ,  oock  niet  gepluckt ,  ontgroenen  noch  vergaeh. 

165.   Op  de  drooghte  ,  ten  tijde  van  der  Spaenfcben  uyt-tocht  van  Huift. 

^JOvember  is  aen'tgaen,  en'tftuyftinHulfterland, 
-*-^  Als  ftond  de  Wereld  in  der  lange  dagen  brand : 
Bepluymde  Jonckertjens,  dienoodezijt  beiloven, 

Beklaeght  dit  ftuy  ven  niet  >  'tisftofomGod  te  loven. 
166.  Op  kreupele  Keesje. 

KLein  Keesjen  is  lamm  van  Gicht  en  Pocken : 
Noch  vint  men  hem  ftaegh  ontrent  de  rocken : 

Hy  lucht  van  de  falv  ,  hy  kucht  van  pijn ; 
Noch  wil  hy  al  byde  meisjes  zijn  ; 

En  fouw  hyd'er  zijn ,  men  moet'  hem  dragen , 
Sijn'  middeltjens  lijden  Koets  noch  wagen : 
Klein  Keesjen  is  een  natuerlick  mann  } 

Het  bloedtje  kruypt  daer 't  niet  gaen  en  kan. 
z  i  \6j.  Neel 
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167.  Ncel  gegeejfelt. 

NEel  C  in  de  wandelingh  Neeltje  perfectie) 

Kreegh  op  het  Schavot  een'  fware  correctie , 
Om  boofe  luiten  foo  wat  te  verkoelen  -, 
En  maeckte  daer  fulcken  rebellen  getier, 
Dat  men  fe  hoorden  aen  geen  zy  de  Doelen : 

Met  als  haer  de  Beul  begon  t'ontwoelen , 
Is  dat  een'  correctie ,  fei  fe ,  by  gans  vier , 
'k  Laegh  liever  verflagen  in  't  Schotfche  quartier, 
Onder  correctie  van  beter  gevoelen. 

168.  Jan  mew  getrompt. 

JAn  had  fijn'  vryheit  korts  verhoetelt  lijf  om  lijf ; 
lek  vraeghd'  hem  naer  den  aert  van  fijn  fpick-fpelder  Wijf,. 

En  of  fe  deughdigh  moght,  of  licht,  of  foet ,  of  ftrarf  zijn  ?■ 
Dat,  feid'  hy ,  wift  hy  niet  foo  nauw ,  hy  woud'er  afzijn. 

169.  Guljige  Pier. 
T)Ier  flingert  meer  Broods  door  kies  en  keel 
*■  Dan  anderedry  :  voor  Gift  en  Meel, 
Daerfoudhy  fijn  hemd  te  pand  voorgeven : 

Hyeetomt'eten,  niet  om  te  leven: 
't  Verdriet  hem ,  niet  t'eten  ais  hy  flaept : 
Dat  's  tegen  den  Oven  aen  gegaept. 

170.  Op  Neuftrijfe  Klaes. 

/^Oe'  reuckenzijn  een  foet  geluyt, 
^-*  Voor  d'ooren  daer  men  't  fnott  uy  t  ín  uy  t  :- 
Die  Amber  niet  en  kan  verdragen  , 
Is  als  een  mis-boort  te  beklagen  : 
Die  Mufcus  en  Givett  veracht, 

Is  in  den  miss-putt  opgebracht. 
Maer  Klaes ,  völl  over-zeefche  geuren , 
Weet  lucht  van  luchtjens  uyt  te  keuren  : 

Wat  niet  en  rieckt  als  't  Spaenfche  veil , 
Noemt  hy  het  goot-gat  van  de  heil : 
De  Miss ,  de  Stallen  en  de  Keucken 

Zijn  hem  vergifrelicke  reuclcen  : 
De  witte  Rooien  heet  hy  guer, 
Quce  Appelen  van  foetheit  iiier.: 
De  Boecken  llincken  hem  in'tleíen: 
Kan  men  niet  all  te  Neus- wijs  wefen  ?  171.  Biecht. 

1 
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171.  Biecht. 

TRijn  lagh  en  ftierf ,  en  Neelrje  foufe  trooften ; 
En  fei ,  kind ,  weeft  ce  vreen  3  door  Weit  en  Ooften , 

Door  Zuyd  en  Noord  ial  uw  geruchte  gaen : 

Menfal  u  maeghdelickmetBlommenbla'en 
Op  Vryers  fchouderen  ter  aerde  dragen : 
De  kransjes  fullen  van  den  maeghdom  wagen , 
Dien  ghy  nu  zeventigh  en  foo  veel  Jaer 
Gedragen  hebt  tot  op  de  lefte  baer. 

Trijn  wroeghde  't  edele  gemoed ,  envraeghden, 
Maer,  Neeltje,  vindt  men  wel  fulck'  ouwe  Maeghden? 

172.  Aen  TeiTelfchade. 

Yn'  Tongh  en  was  noy  t  veil ,  mijn'  Penne  noyt  verkocht , 
^Mijn'  handen  noyt  in  ftrick  van  Gout  of  Diamanten , 

Mijn'  vryheit  noyt  verlooft,  om  met  fluweele  wanten 
De  waerheit  aen  te  gaen  ,  en  anders  dan  ick  docht. 
Ja  Tongh,  enPenn,  en  hand,  en  vryheit  zijn  verknocht 

Aen  't  Vorftelick  bevel  dat  onfe  Vryheit  plantten , 
En  tegen  't  Spaenfch  geweld  fijn  weer-geweld  dorft  kanten , 
En  Babels  (lijdt  noch  eens  mijn'  rondheit)  vuyl  gedrocht. 

Maer  't  wereldfche  gefagh  en  gaet  niet  aen  de  wortel 
Van  't  heilige  Gewiss,  't  En  is  geen'  itrijdig'  eer, 
Een' eewig'  God  t'ontfien,  en  een' befcheiden' Heer, 

Die  lijden  kan,  en  moetwatuyt  de  Waerheit  borrel'. 
Dus eifch ick Uftrengh recht;  geen'gunfte,  geen'gena', 
Beroemde,  maer,  eilaes.'  beRoomde  Tefïèhcha. 

173.  Uj/tgeroeyde  Boom. 

T^E  boom  jongh  in  mijn  Hof  geplant 
•"-^Isoudendorr,  en  moet  van  kant: 

't  Gaet  hier  als  in  een  ander  dingh, 
Jongh  Hovelingh,  oud  Schovelingh. 

174.  Jan  en  Trijn. 

JAn  was  de  leflcn  moe  die  Trijn  hem  dag'licks  gaf-, 

En  fei,  wat  doen  ick,  Trijn,  watkennisshebj'eraf  ? 

Ickllaederna,  feiTnjn,  en'kweet  wel  dat  ick 't  raeck : 

lek  mé ,  fei  Jan  ,  en  gafs'  een  vuyft  voor  elcke  kaeck. 

z  x  jyj.  op 
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1 7  5  •  ty  eCtt  ft'0011  Vroutvenbcdd  in  Glas  gefr.e  den  door  ivijlcn  JuffrM 
Charlotte   van   Santen. 

D'Onwedergalicke  van  Santen  , 
Die  korts  in  d'aerde  wierd  geleit , 

Befteedden  hier  haer'  Diamanten 

A  en  een'  volmaeckte  fchoonigheit : 

Den  welftand  van  haer'  eigen'  leden 
Befchreef  iy  op  de  broofte  ftofF, 
Maer  die  men  geeft  den  grootften  lof 
Van  all'  Natures  wonderheden : 
Sy  wilde  thoonen  op  een  glas 
Hoe  kloeck ,  hoe  fchoon ,  hoe  broos  fy  was. 

176.  Armoeds  gevclgh. 

'  T^Op  had  fich  felven  rijck  geftolen  -, 
•*-   En  all  fijn  ftelen  bleef  verholen , 
Soo  langh  hy  rijck  en  machtigh  was : 

In  't  ende  quam  het  vier  in  'c  vlass  j 
Sijn  groóte  goed  begon  te  ebben  : 

Doe  fcheeld'  het  als  Gehadt  en  Hebben , 
Dat  hy  geen  eerlick  man  en  hiet  > 
Doen  en  ontfagh  hem  niemand  nietj 
Elck  dorit  hem  Dief  en  ilrooper  noemen , 
En  voor  een  galgen  aes  verdoemen , 

En  voor  een'  fielt  en  voor  een'  guy  t : 
't  Laegh  water  brenght  de  bakens  uyt. 

177.  Begraeffeniss. 
HPRijn  had  een  jongen  bloed  uyt  malle  min  getrouwt : 

•*■   De  dood  verloften  haer.  en  hy  was  qualick  koud , 
Sy  lieper  mé  te  kerck ,  en  hielp  hem  felf  begraven ; 

Om  of  't  een  flauwte  waer ,  die  yemand  mocht  verlaven. 
Wat  doet  ghy  ?  feid'  het  volck:  Trijn  fprack ,  en  fprack  niet  missj 
lek  vuil  de  putt  vaft  toe,  nu 't  Kalf  verdroncken  is. 

178.  Spreecktvoord. 

f~^  Een  Medecijn  en  kan  't  verhind'ren ; 
^-^Janiseengeck,  en  all' fijn  kind'ren  : Sulck  backfel  komt  van  fulcken  meel : 

Want  eenegeck  die  maeckt'er  veel. 
T-9.  Spreeck- 
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179.  Spreecktvoord. 

A  LI  Jans  befittzijn  klaver-weiden , 

■*~*  Men  iietfe  duyn  noch  heuvel  fcheiden ; Hy  roemt  re  recht,  daer  is  geen  fand 
Verheven  in  fijn  eigen  land. 

180.  Des  Heeren  Avontmaeh. 

"^TAerdatde  waerd  is  geeft  Godgaften : 
•*-^  Maer  van  all'  die  hem  hiervergaften, Wie  iiïer  die  de  Tafel  waerd  is? 

Gaf  God  hier  gaden  naer  de  Waerd  is  Í 
181.  Trouw-belofte. 

TPRijn  feija :  fy  fouw  Klaesjes  vrouw  zijn : 
"*"  Mits  hy  fe  houw  moft  ende  trouw  zijn. 
Houw  ?  feid  hy,  dats  u  toegepaft : 

Maer,  Trijntje,  't£»¿tedraeght  den lafl. 
182.   Pier  van  fijn  boos  Wijf. 

TJler  wierd  een'  Huysvrouw  aengeraden , 
■■■   Die  hem  fouw  weeren  alle  fchaden ,. 

En ,  daer  hy  nu  op  't  vallen  Mond  , 
Sijn'  faken  rechten  t'allen  ftond. 
Hy  namfe :  maer  de  kans  die  wende : 
Doe  fy  was  meefter  van  fijn  lijf, 
En  hoorden  hy  niet  als  gekijf, 

Daer  't  foete  liefjen  aen  verwende. 
In'tende,  vochtm'erlijfomlijf : 
'k  Bekent,  feiPier,  'tiseenkloeck  wijf, 
Sy  fett  mijn  huys  ftaegh  over  ende. 

183.  Neel  hertrouwt. 

~^\E  Prins  belegerde  den  Bofch ,  en  vloogh  in  WefeL, 
— *  Dat  was  een  brave  fprongh  van  den  Oss  op  den  Ezelr .laerNeekjes  eerfte  mann  was  een  voljeughdigh  quant , 
)iein  haer  bedde  lagh  vervrouwt,  maer  niet  vermant : 

•iaer  tweede  was  een  mann  ,  die  wel  een  mann  op 't  mess  leeck* 
vlaer  met  den  mond ,  als  aen  de  ftucken  van  't  proces  bleeck,- 
Hy  quam'er  twee  te  kort)  daer  mé  was  Neeltje  loss : 
ioe  heet  dat  Ipringen  ?  van  den  Ezel  op  den  Oss. 

184.  Kocksonfthtddtngb.- 

E1  En'  rijcke  Rentemeefters  Koek 
*"-*  Verdroot  het  dagelicks  fij  n'  rock  Voor 
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Voot'  vett en  vuyl tehooren  fcbelden : 
Wat,  feLd'  hy,  magh  mij a  meefter melden 
Van  vete ,  van  vuyl  ?  ick  doe  mijn  werek : 
Een'  Keucken  is  Sálete  noch  Kerck ; 

Verrtaet  hy  't  niet ,  hy  magh  het  vragen  j 
Sijn'  oudelchoenen  fullen  't  wagen , 
Die  weten  beter  als  de  mijn' 
Dat  alle  dienften  fmeerigh  zijn. 

185.  Van  Klaes  de  Logenacr. 
Laes  kan  liegen  en  bedriegen ; 
Maer  noch  allermjnit  met  liegen : 

Een  mael  heeft  hy  niet  gelogen : 
Nu  is  alle  man  bedrogen. 

186.  Aen  eeneu  fchïckeloofen  Buysbouwer. 

'Atluftu  't ongefchickt gebouw, 
Daer  het  gelchickte  naer  de  reden 

Noch  meer  noch  minder koftenibu, 
En  beter  ftaen  in  alle  leden  ? 

Al  't  ongefchickte  ftaet  verkeert: 
Wilt  ghy  uw'  eigen'  wetten  breken  ? 
Ghy  hebt  uw' kinderen  geleert 
Niet  ongefchickts  te  mogen  fpreken. 

187.  Brand  van  de  Niewe  Kertl^  t'Amfierdam. 

/"^Od  bucktenederwaertsop  't  prachtigh  Amfterdam, 
^-^En  hietalmachtelick  eenonvooriienevlamm 
Een  fjjner huyfingen  ten  ftijlen  toeontdecken : 
Wacr  henen  meenen  wy  den  brand  te  mogen  flxecken  ? 
Staet  ons  de  giiiingh  toe  naer  fij  ner  luden  grond  •, 

Hem  lurte  fchielick  eens  te  fpieden  hoe  't  'er  Mond , 
En  of  fij  n'  ftrenge  hand  geen'  geeilel  hadd  te  knoopen 
Op  't  ingebroken  vuyl  van  koopen  en  verkoopen. 
Gerechtigh  O  verfier,  fiet  wat  icherpachrigh  toe: 
Allom  verdienen  wy,  maer  hier  de  ílapíte  roe: 
Doorfict  ons  hier  blootshoofds,  in  kereken  fonder  daken  : 

Maer  fiet  genadelick  op  hoe  wy  't  buy  ten  maken .     . 
188.  Spreekwoord. 

A  LI  wat  ghy  goeds  fchrijft  is  geilolen 
■^■*  Uy  t  boecken  van  de  befte  fcholen  : 

Ick 
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lek  vind'  bier  't  Spreeckwoord  wel  geveft : Geftolen  beerjens  fmaken  beft. 

189.  Spreeck¿roord. 

KLaesvond  fijn  wijf  half  maeghd,  en  't  ftack  hem  in  de  kropp. Wat  meer !  ly  was  met  kind :  dat  koft  hy  niet  verfetten : 

Maer  'twijffei,  Lieftentje,  wat  wilt  ghy  uontfettenf 
't  Is  beter  een  half  Ey,  als  eenen  legen  dop. 

190.  Mans  baud  onder. 

VErfett  uw'  quellingen ,  feid  een  uyt  goeder  deughd ; 
Al  flaetu'twijffomtijds,  't  zijn  buyen  van  haer'jeughd. 

Maer  ,  iei  de  man,  fy  flaet  met  ban  eken,  met  buffetten  s 
Met  heele  Tafelen  ;  hoe  kan  ick  dat  verfetten  ? 

191.   Spreeckwoord. 

\T  7  At  doet  ghy  met  die  meyflens,  met  all' die  boofe  verekens? 
'  ̂*  Sprack  ick  tot  Kees  den  Bleicker.  Wel,  feid  hy,  'khebbveel werekens ; 

Wie  fouw  mijn  webben  fpoelen?  't  Is  niet,  dat  ick  'thaergunn', 
Maer  daer  de  verekens  veel  zijn,  daer  valt  de  fpoelingh  dunn. 

191.  Quade  Neel  diefachtig!). 

'Eel  neemt  all  qualick  van  haer'  mann, 
Wat  dat  hy  doen  of  feggen  kan : 

Geld ,  dat  hy  haer  noy  t  veel  en  gaf, 
Datneemts' hem  redelickwel  af. 

193.  Op  Jan. 

"An  heeft  een adelick  gemoed; En  wat  hem  kift  ter  hand  te  trecken , 

Daerfeght  men  af,  en  fondergecken , 

't  Is  jammer  dat  hy  anders  doet : 
Maer  Jan  isoock  een  rechtsgeleerde, 
Hy  kent  het  recht  en  het  verkeerde , 
Hy  laeckt  het  quaed  en  prijft  het  goed ; 

't  Is  jammer  dat  hy  anders  doet. 
194.  Jan  getrouwt. 

JAn  wouw  fijn' maeghdomfuyver houwen: Wat  vriend  of  vyand  raden  moght , 
Staegh  had  hy  dit  of  dat  bedocht, 

En  fei ,  't  quam  hem  niet  ilaeghs  te  trouwen. 
In  't  ende  raeckt'  hy  in  de  vall , 
En  kreegh  een  wijf  half  vroet,  half  mail, 

II.  Deel.  Aa  Die 

NT 
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Die  hem  fijn'  maeghdom  doet  bekoopen 
Mee  tangh  en  toffelen  met  hoopen : 

Daer  mé  begroets'  hem  's  nachts  en  daeghs , 
Nu  komt  hem  't  trouwen  dapper  flaeghs. 

195.  Maeyen  Manu. 

MAey  heeft  een'  mann  die  nacht  en  dagh  flaeft . 
En  fpitt  en  delft ,  en  drcbbelc  en  draeft; 

Om  vrouw  en  kinderen  t'onderhouwen, 
En  doet  haer 't  arbeids-loontje  betrouwen , 
En  fpeelt  en  fpilt  het  om  haer  genucht : 

De  goede  mann  fat  in  't  eerft  beducht , 
Waer  dat  fijn'  fuere  befweette  ie  hij  ven 
Soo  rass  en  fchielicke  mochten  blijven : 

Mits  hy  de  perten  van  't  boofe  wijf 
Eens  had  ontdeckt,  viel  hyaen 't  gekijf, 
En  van  't  gekijf  aen  heldere  flagen : 
Die  doet  hy  haer  backhuys  rijckelick  dragen  > 
Daer  litt  de  malloote  nu  verftelt : 

Hoe  fraey  komt  Maeyen  Mann  om  fijo  geld ! 
196.  Klaes  en  fijn  luhi  Wijf. 

GAet  fict  Comedien ,  fei  Klaes ,  en  liet  nauw  toe, 

En ,Lieffte ,  brenght  wat t'huys ,  en feght  my  t'avondhoe, 
Enwatter  isgefpeelt,  en  wat  voor  llagh  van  kluchten ; 

Soo  hebbickoock  mijn  deel  in  d'eerlickegenuchten ; 
Terwijl  ïck't  huys  bewaer,  en  om  den  oorber  waeck, 
Sulc  ghy  de  Schaffter  zijn  van  't  praetjen  voor  de  vaeck. 
''t  Wijf  nam  de  kans  te  baet ,  en  viel  aen  't  rinckelroyen , 
En  fpeeldefelvermé  Comedien  in 't  hoy,  en 
In  ftegen  fonder  licht ,  tot  datfe dick  en  rond 

Haer  mann  foo  veel  t'huys  braght,  dat  hyder  been  in  vond : 
Doe  vulden  hy  den  putt,  en 't  Kalf  daer  in,  enfeide, 
Neen ,  wijfje ,  dit  's  geen  deegh  ■,  't  is  beft  ick  u  geleide  ■, 
Vergaept  ghy  u  aen  't  ipel  ?  dat  gapen  werd  ick  moe : 
Dat  's  wel  Comedien  gefien,  maer  niet  nauw  toe. 

197.  Truy  hertrouwt. 

HPRuy  had  een'  mann  die  van  de  penn  was : 
•*■  Maer  't  was  geen  haen  naer  fy  een'  henn  was : 
Hy  wastefoet,  hy  wasteflapp, 

Hy  mydde  't  kroken  van  haer'  kapp :  Sy 
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Sy  walghden  van  de  foete  vijgen , 
En  Tocht  een  ander  flagh  te  krijgen , 
Een'  mann  van  oorlogh  met  een'  pluyra. 
Nu  heeftfer  een,  raaer  lbo  ontihiym , 
Dat  meeft  haer  dagelicks  ontbijten 
Op  kijven  uy tvalt  of  op  fmijten  : 
Denckt  of  haer  Truy  beklagen  magh : 

S'  heeft  een'  mann  van  een  ander  flagh. 
198.    Jans  flaet. 

[An  ftaet  fijn  welvaerd  op  hetglijen , 
f  Jan  ftaet  fijn  goed  in  Lombardijen , 

Jan  ftaet  fijn  wijf  tot  elcks  gerijf , 
Jan  ftaet  den  henckernaer  fijn  lijf* 
Jan  ftaet  fijn  naem  ter  galgh  te  lefen , 
Jan  ftaet  fijn  ziel  gclijck  fijn  wefen  , 

Jan  ftaet  een  brandmerck  op  fijn' koon , 
Dry  op  fijn  rugh :  dat  ftaet  hem  fchoon. 

199.   Beforgbde  Pier. 

nier  fchonck  fijn  wilde  wijf  een  klinck  dry  vier  om  niet: 

*■  De  Buert  ftond  over  end ,  en  bad  hem  dat  hy  't  liet'. 
Soet,  vrienden,  feid'hy,  foet,  'k heb qualick half gedaen: 
S'is  onder  mijn  bewint,  ick  moe? er  acht  op  ftzen. 

200.  Jan  pas  getrompt. 

JAn  fochteen  wijf  by  daegh ,  by  nacht ,  by  Sonn ,  by  Maen. 
Ky  ifler  qualick  aen ,  hy  ïiTer  qualick  aen. 

201.    Geluck^haven  wcnfrf). 

Pvlrck  had  fijn  hert  gefett  op  een'  van  dufend  vrouwen  , 
*-^En,  wat  m'hem  waerfchoude,  hy  woud'erenckelaen: 
Nu  vindt  hy  fe  met  kind  dat  's  dobbel  winft  gedaen : 
Maer  't  is  meer  dan  hy  focht  >  hy  wildes'  enckel  trouwen. 

202.  Trijn  om  feep  uyt. 

A  LsTrijnuytfnoepengaet,  foofeghtfydats'omSeepgaet, 

^~*  En  dat  men  wallenen  moet.  maer  Jan,  die  voor  de  fweep  gaet, En  fiet  fijn  fchoone geld  verdwijnen  en  vergaen, 

Wel ,  fcid  hy ,  dit  's  wat  vreemds ,  dus  ftaegh  om  Seep  te  gaen .' 
Maer  emmers,  moet  het  zijn,  en  moet  ick  door  den  reep, 

Wat  fchaedde  't  wijf!  maer  all  mijn  goedjen  gaet  om  feep. 
Aa  2  203.  Van 
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205.  Van  oude  Pleun. 

PLeun  heeft  een'  jongen  knecht  getrouwt,  en  noemt  hem,  kind, 
E  n  fy  is  op  haer  dagen : 
Soo  dat  men  nu  bevindt , 

't  Is  om  't  kind  dragen  niet,  't  is  maer  om  't  kind  te  dragen. 
204.  Tijd-verdrijf. 

SOecktghy  wat tijd-verdrijfs,  gaet  heen naer Engeland, 
Daer  is  'es  nu  genoegh  allom ,  en  allerhand : 

Maer,  derft  ghy  u  de  konft  van  tijd-verdrijf  toe  fchrij  ven, 
Gaet  proeft  of  ghy  der  kont  denquaden  tijd  verdrijven. 

205.  Teuns  kerfftock¿ 

TEun  kerfd'  af  met  fij  n  wij  f Met  een  hout  op  haer  lij  f: 
Dat  duerden  hem  telangh. 
Sints  wierd  hy  wat  wijfer: 
Hy  floegh  met  een  tangh : 
De  kerfftock  wierd  yfer. 

206.  Veorfubtige  ongeleertheit. 

Pier  weet  niet,  enden  will  niet  weten,  'kweddick'trade: 
Hy  vreeft  verdriet  of  fchade , 
Hy  houdt  het  met  het  oude  lied : 
Dat  een  niet  weet  en  fchaedt  hem  niet. 

207.  Dujtfebe  Vrede.  1 

TN  Duytsland  is  niet  meer, 
■*  Het  woedende  geweer 
Heeft  alle  dingh  verflonden. 

De  vred'  is  dan  gevonden. 
Want,  naer  het  ipreeckwoord  feght , 

Daer  niet  en  is  verheft  de  Keifer  felf  fijn  recht. 

Einde  des  feftienclen  Boecks. 

SEVEN- 
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BOECK. 

SNELDICHT. 
i .  1«  een  Pfalmboeck^  aen  een  Weduvrouwe  vereen ,  bet  oude ,  van  haer 

Matm gekomen  ,  verloren  zijnde. 

'PrechteWeduvrouw,  die  Gods  gefproken  woord 
Met  lu ft  en  aendacht  hoort, 

En  tuchtelick  beleeft :  God  biedt  u  oock  fijn'  ooren  , 
En  wilt  u  fingen  hooren, 

En  fuchten  in  Mufïjck.  En ,  of  ghy  niet  en  vondt 

Waer  mé  ghy  't  plegen  kondt , 
Befteltutotdekonfteen  Koningh,  en  fijn'fnaren, Daer  alle  wedervaren 

Van  voor  en  tegenfpoedbevallickenopluydt. 
Valt  aen  de  niewe  Luyt, 

Soo  d'ouw'  verfleten ,  of  vergeten ,  of  verliiymt  is  : 
Als  defe  foo  beduymt  is, 

Als  die  u  liever  was  dan  eenigh  njeker  pand 
Van  d'allerlieffte  hand, 

Dan  geef  ick  u  verlof  om ,  uy  t  den  fangh  geicheiden-, 
Still  fwijgens  te  gaen  beiden 

Opd'uyterfteBafuyn  die  met  een  heil  gefchall De  vrome  wecken  fal , 
Die  meteen  hollgehuylde  boofefal  doen  beven , 

En  roepen  u  in  't  Leven 
Der  niewe  Hemelen ,  daer ,  drymael  heiligh ,  't  ilot 

Der  Loffangen  tot  God, 

En  drymael,  haer  begin  voor  's  Lams  verheerlickt  wefen  ? 
Daer  't  al  Mufijck  fal  wefen , 

All  Minnelied,  allvred',  allevenftemmigheit, 
All  een ,  all  eewigheit. 

2.  ISoodïngh  ter  Kereke. 

/^Hyfittby't  openen  van  u  Neefs  Teftament: 
^-JMaer ,  Jan ,  ick  weet  uw'  forgh  veel  nutter  aengewendt : 
Laet  ons  het  half  foo  langh  in  's  Heeren  fterf  huys  herden , 
Ons  Vaders  Teftament  fal  daergeopent  werden, 

Aa  ̂   3-  ¿en 
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i¡.  Aai  Alicia- Bruno. 

NOordhollands  Meisje;  neen,  Noord  hollandsknechje  recht;        j 
Die  my  met  vrouwen  Rijm  foomannelick  bevecht; 

Doen  ick  die  Dichten  fagb ,  die  dicht-gerijrnde  Dichten , 

Die  Bruno,  niet  als  Dicht,  nietenfoud'overdichten, 
Gelooft  my  dat  ick  ilond,  en  nochintwijffellla, 

Of  't  Sufter  Henrick  was ,  of  Broeder  Atida. 

4.  Meer  als  ftichi'mgh. 
'An  blindt  fíjn'  buerman  met  lijn  dack, 
Als  of  hy  hem  fíjn  oogh  uyt  ftack : 

Hy  wili  hem  naef  den  Hemel  haeften  : 
Hy  houdt  het  met  de  RoomfcheKerck, 

En  haer'  verdienften  over-werck  5 

Hy  over-fticht  fijn'  even-naeften. 
5.  Vreemde  onvreemd. 

TCkvraegh,  wat  Meisjen  is  dat,  Jan? 

■*  Hy  feght ,  een'  vreemde  fonder  mann : 
Ick  weet  niet  waerom  Jan  dat  feit: 

My  dunckt  het  is  geen'  vreemde  Meid. 
6.  Pluckbaer. 

T S  Jan  van  Neel  fij  n  wijf  gefcheiden  ? 

-■•Neen  ;  fy  verftaen  fich  met  haer  beiden , 

Dat  Jan  het  fijn  treckt ,  en  fy  't  haer. 
Nochtans,  hetminftedat  men  rocken', 
Soo  vliéghthem  Neeltjenin  fijn'locken : 
Jan  treckt  het  fijn,  en  Necl  het  haer. 

7.  Lecker  Latijn. 

C  Paert  wat  hongers  voor  't  tweede  gerecht , 
^Soou  't  eerite  niet  heel  naer  den  mond  is: 
't  Heeft  een  leckere  fegger  gefeght , 
Durate  &  vofmet  rebus  fervate  fecimdii.   ' 

8.   KoJJelicke  Tekewngb. 

T)Icr  heeft  fíjn  felvenaen,  en  and'ren  af gefchreven , 
*-  Of 't  recht  of  onrecht  waer,  hem  docht  het  moght  wel  gaen: 
Nu  gaet  hy  recht  ter  galgh ,  en  't  kofl:  hem  valt  fijn  leven  : 
Is  't  niet  een  kolt'lick  ituck  ?  't  is  met  de  penn  gedaen. 

5?.  Griets 
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9.  Griets  voorfubtigbeit. 

WAtis  hy  vooreen  man,  feiNeel,  die'k  trouwenfouw? 
Eel,  rijck,  geleerd,  fei Griet,  in  allerhande  fpraken: 

Eel,  rijck,  geleerd  ?  fei  Neel :  't  zijn  meugelicke faken : 
Maer, Grietje,  feght'erby,  wat  is  hy  voor  een' vrouw  ? 

1  o.   Goeds  onder fcbeid. 

\  T  7 At  is  hy  voor  een  Heer ,  daer  ghy  my  aen  wilt  binden  ? 

*  *  Een  goed  knecht,  feght  ghy,  Jan,  en  fult  hem  foo  bevinden : 
Een  goed  knecht?  op  uw  woord  houd  ick  dat  voor  gewiss: 

Maer  't  gaet  my  naerder ,  Jan ,  of  't  een  goed  Meefter  is. 
11.  Bobbel  gelnck¿ 

T^En  goe  flagh  van  een'  vrouw  is  't  Jan  geluckt  te  trouwen  j 
•■-'En ,  of  hy  'tmogelick  niet  wel  en  koft:  onthouwen , 
Soo  fpreeckt  hy  niet ,  of  't  wijf  betaelt  hem  met  een'  douw  : 
Is  dat  goc  flagh  ?  het  zijn  goe'  ilagen  van  een'  vrouw. ii.  Omhotit. 

r\At  ghy 't  my  wel  onthoudt,  fei  Pier,  den  vijfden  Maert  > 
•*-^Of 't  is  j' een  mandement  met  all'  de  korten  waerd : : 
Ja ,  Ja ,  fei  kaele  Klaes ,  ick  fal  't  je  wel  onthouwen : 
Dedaghisom.  geen  geld.  wel  heeft  hy 't  hem  onthouwen. 

1 5.  Virgilius  overgefett. 

ZE  Neis  en  dit  Boeck  zijn  even  langh  te  lefefl : 

-*  -*-JEn  dit  is  wel  foo  langh,  maer  't  fal  foo  langh  niet  wefen, 
14.  Jan  den  opfvapper. 

JAn  was  een  ga  il,  vergaftvangaftenfonderend; 

Nu  heeft  hy  iich  vergaft  :  en  daer  fíjn'  woon  in  gli  was,  't  huys 
Der  gaften  fonder  end ,  daer  is  de  kans  gewent : 

't  End  is  van  't  gaftenhuys ,  en  Jan  vergaét  in  't  Gafthuys. 
15.  Mufijck^ 

A  Ls  Jan  een  liedjen  ilnght  met  Neel  fijn  boofe  wijf , 

^"^Soolijckenthetvan  verr'  een'  buerigh ftraet-gekijf  : 
Haer'  ftemmeVi  zi¡n  wat  vals :  maer  dat  en  is 't  niet  all  > 
Neel  iinght  het  in  B.  fuer ,  Jan  finght  het  in  B.  mail. 

16.  Neel  en  dronche  Klaes. 

KLaes  quam  t'huys  foo  voll  wijns  als  hy  pas  recht  kon  dragen  j 
En  Neel  fijn  wijf ,  die  Klaes  met  preken  placht  te  plagen , 

En  feid'  hem  niet  een  woord ;  dat  Klaes  foo  wonder  gaf, 

Dathy  moft  feggen ,  Neel ,  ghy  ftelde  't  leilfoodoll  aen, 
Hoe 
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Hoe  is  't  fus  heiligh  dagh ,  verdien  ick  nu  geen'  ftraf  ? 
Vergeeft  my ,  Klaes ,  fei  Neel ,  ick  fagh  u  niet  voor  voll  aen. 

17.  Neel  ontdeckt. 

TRijn  trock  een  masker  aen ,  en  meend'  haer  foo  te  decken , 
Dat  s'onbekent  fou  gaen  met  Vaftelavond  gecken : 

Maer  't  was  verloren  moeyt'j  ftracks  was  het  fpel  gefchent : 
Sy  was  te  veel  gedeckt ,  en  by  te  veel  bekent. 

18.  Niew  aenverek. 

KLaes  trouwde  giftcren  met  Neel  fijn'  uytverkoren'^ 
Te  middagh  heeft  men  wat  in  't  huys  begoft  te  hooren , 

En  'tgaet  van  buyten  af,  of  Neel  den  Bruygom  iloégh. 
Neels  uerwerek  is  ontilelt  -,  fy  flaet  all  wat  te  'vroegh. 

15.  Op  een  uyu 

DE  Rijcke  leeft  van  wat  hy  heeft , 
Den  Arme  leeft  van  wat  hy  weeft  j 

En,  als  des  levens  dagen  enden, 

Soo  fiet  mens'  op  een  veer  belenden. 
Elck  fegg'  den  Voerman  grooten  danck : Het  onderfcheit  is  klein :  Te  weten , 
De  rijcke  had  de  befte  banck , 

De  wever  heeft  op 't  Krattgefeten. 

2  o .  Onfjtfoenelick^  Schactsrijder. 

JAn  rijdt  op  fchaetfen  plomp  en  fhell ; 
De  Befte  moecen  achter  leggen : 

Magh  ick  hier  op  de  waerheit  leggen  ? 
Jan  rijdt  wel ,  maer  Jan  rijde  niet  wel. 

21.  Jl 'elgenucdit  gebouw. 

JAn  onderwindt  fich  't  feit  van  meefterlick  te  bouwen , 
En  wat  Jan  gift'ren  bou  wd' is Jan  van  daegh  berouwen, 

En  't  moet  gelijcks  den  grond :  't  en  baet  noch  moey t'  noch  koft> 
Hy  weet  veel  meer  van  daegh  dan  yemant  gift'ren  koft. 
Wat  leghter  yemand  aen ,  lij  n  fel  ven  wederleght  hy , 

En 't  huys  en  is  geen  huys,  't  moet  wel  gemaecktzijn,  feghthy: 
Nu  is  hy  aen  den  grond  van  Bors  en  Kass  gcraeckt  •, 
Nu  is  't  het  huys  ter  nood :  is  't  nu  niet  welgemaeckt.3 

22.  Frans 
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12.  Frans  fijn  Frans. 

FRansfpreeckt  fij n  Frans  gelijck  fijn  Duytfch,  die  eer  hoor  ick 
hem  geven 

Maerick  ben  van  die  gevers  niet ;  Frans  moet  het  my  vergeven: 
Ick  moet  bekennen ,  Frans  fpreeckt  Frans ,  maer  noch  en  is  't  geen 

fijn  Frans: 

Ghy  moet'et  my  bekennen, Frans  fpreeckt,  niet  fijn  Franfch,macr 
fijn  Frans. 

23.  Scbaeckjpel  quijt- 

pier  fcheidde midden  uyt  het  fchaken , 

•*■   En  feid',  hy  was  het  fpelen  fatt  : 
Maer  't  was  de  minfte  van  twee  faken , 
Hy  was  het  ipelen  moe ,  en  mutt. 

24.  Joiuker  Floris. 
A  Ls Joncker  Floris  fit  by  Pijp  en  Kan  n 

■^~*  Soo  is  hy  dobbel  een  goed  Edelman  n  , En  wee  hun  die  het  fnuy  ven  uytftaen  moeten : 

Maer,  komt  hy  t'huys,  hy  traptfijn  wijf  met  voeten, 
En  fmijt  fijn  kind'ren  wat  hy  fmijten  kan : 
Is  Joncker  Floris  een  goed  Edelmann  ? 

25.  Op  de  yertalingb  van  Sibïlle  van  Griethuysen,  uyt  mijn 
Latijnfch,  tot  Groemngen. 

TCk  gingh  vermomt  door  Land  en  Stadt, 
4  Ickwierdgevatten  nietgevatt, 
Verftaen ,  en  niet  verftaen  van  velen , 
Die  geen  Onduytfch  en  konden  velen : 
Ick  fprack  nochtans  den  Duy  tfchen  aen  : 

Dat  heeft  een'  wijfe  Vrouw  verftaen ; 
Die  heeft  my  vriendelick  bedrogen , 

En  'tRoomfche  Masker  afgetogen. 
Verheughtu  ,  droeve  Stadt  en  Land, 

De  ruften  vrede  is  voor  de  hand  : 

Ick  had  gegift ,  en  't  konde  mifien , 
Den  Hemel  foud'  uw'  tranen  wiiïen , 
Doen  hy  de  fij  ne  droogen  liet  : 

Nu  giss  ick  end'  en  twijrfel  niet : 
't  Moet  waer  zijn  wat  ick  feggen  wille  -, 
't  Komt  uyt  den  mond  van  een'  Sibylle. II.  Deel.  Bb  26.  Van 
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26.  Van  de  felve,  ¿en  Groeningen. 

O  Ibylle  komt  noch  eens  in  Stadt ; 
*-*  Heeft  yemand  niet  te  deegh  gevatt 
DeToonen  van  haer'  Damfche  velen , 
Die  maer  de  twiftige  vervelen , 

Sy  ipreeckt  op  niews  's  Lands  welvaerd  aen  ,, 
En  doet  fich  meefterlick  verftaen , 

En  heeft  elck ,  of  ick  ben  bedrogen , 
Den  leften  nadocht  uytgetogen. 

Gaetaen,  verwerde  Stad  en  Land  j 

Geeft  gins  en  weer  de  rechterhand  j 
Daer  fal  maer  de  benijder  miilen , 

Als  ghy  d'oneffen'  kerf  fult  whTen , 
Daerom  u  d'Eenigheit  verliet : 
Sibylle  feght  het ,  twijffelt  niet , 
Den  Hemel  lal  de  vrede  (Heren  , 

In  'tjaervandry  vijf  en  thien  Vieren. 
27.  Aen  eenen  Vriend  op  't  affl erven  van  fijn   Vrouw. 

CYwas  een  Diamant  van  fuyverheit  en  Trouw, 

^Gekaft  in  uwjongh  hert:  daer  is  fy  uytgeftolen: 

Nu  weten  Ghy  en  Ick  hoe  't  fiet  in  fulcke  holen , 
En  oft'fe  noodigh  zijn  behangen  in  den  rouw. 

2.8.    Aen  eene  my  ten  Homvelick^gefchickt, 

TTT  At  fchickt  de  Wereld  ?  U  en  My  ? 

*  *    Laetyeder  een' fijn'  vryen  fchick: 
Ten  minften,  fchick  ick,  heetenwy 
Gefchickte  Lieden,  Ghy  en  Ick. 

2.9.  Trijn  de  fnapjler. 

'  I  ''Rijn  kleedt  fich  fedighjes  van  't  hoofd  af  tot  den  grond  : 
-*•   En  in  mijn  oogh  nochtans  foogaet  fy  kakel-bont. 

Allbo  't  woord  elders  toegebefight  werdt,  ontleen  ick  't : 
Trijn  maeckt  het  my  te  bont  met  kakelen :  foo  meen  ick ''t. 

50.   Orerjlagh. 

T^s  E  Bruyloft  wasten  huyfen uyt, 
^*  De  Bruyd  en  Vrienden  in  de  fchuyt, 
Klaes  had  fijn  Bruygoms  naem  verloren , 
En  Neel,  hietNeel,  als  van  tevoren: 

Sy  wilden  t'famen  overflaen 

Hoe  't  met  den  Huyshouw  beft  fouw  gaen :  Daer 
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Daer  wouw  Klaes  Ooft  uy  t ,  en  Neel  Weft  aen  > 

Elck  fagh  fijn'  wijsheic  voor  de  beft'  aen , 
Elck  trock  fijn  lijnrjen  even  ftijf: 

Allenghskens  quamens'in  't  gekijf, 
En  harde  woorden  wierden  ilagen : 

Sy  hebben  'c  t'famen  overflagen. 
31.  Aen  mijt?  Voerman. 

\T7Atquelt  my  defe  Voermann ! 

*  *   Hy  heeft'er  bier  en  voer  van  : 
Mydunckt,  dat  ick ,  die  voer ,  mann, 
U,  mann,  en  paerd,  ben  Voer-mann. 
31.   Rijdende  op  eenen  barden  wegh  voorby  een  Rad. 

/^  Hy  werdt  gebroken  op  een  rad , 
^*  Tot  loon  van  duyfent  quaden , 
Daerom  ghy  in  den  Kercker  fat : 

De  Raed  had  't  wel  geraden : 
Maerwatgerechtigheitisdit? 
En  wat  heb  ick  gedaen  ,  diefitt, 
Gerabraeckt  op  vier  raden  ? 

33.  Vrijers  rijdende  naer  een'  Vrijfler. 

rT",Waelf  beenen  van  dry  bruyne  Meeren 
-*■   Vervoerden  eens  dry  jonge  Heeren : 
Ickfei,  'tfcheelt  machtighin  den  keer ; 
Daer  's  een  gefpann  dat  treckt  haer  meer : 
Twee  beenen  van  een'  witte  Meer. 

34.  Op  den  felven  Wagen. 

/^Hy  hoeft  het  niet  op  't  ftrand  te  wagen, 
^J  Om  naer  Stevin  fijn'  kunft  te  vragen  : 
Cupido  kan  hemover-jagen : 

Dit  's  binnen  lands  de  malle  wagen. 
35.  Graf-fclnift  van  mijn  Neef  ken  Chriftiaen  Doublet,  overloopen. 

TT  Ter  light  een  jonge  doo  >  dat  's  heul  en  heils  genoegh ; 
■*-  *  Dewijl  de  menfch  te  laet  kan  fterven ,  niet  te  vroegh : 
Het  vroegh  is  wroegens  vry ,  het  laet  laedt  fchuld  op  fchulden, 

*'tJongh  hoort  den  Hemel  toe,  die 't  oude  nau  kan  dulden.  •uatdf.K. 
Siet  oft  m'  hem  nietbefchreidt ,  om  datm'  hem  overmint, 
Die  uyt  de  wereld  gaet  een  Chriftcn  en  een  kind. 

Bb  2  56.  Aftder. 
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36.  Ander. DE  Ziel  die  in  dit  lijf  begonnen  hadd  re  fweven , 

Sagh  dat  het  lempigh  was ,  en  liep'er  mé  naer  't  graf , 
En  trock  naer  'r  eewigh  leven. 

Seghtniet,  dat  komt'erafj 
't  Kind  overliep  fijn'  kracht,  en  mofthetdusbekoopen: 
Die  fich  jongh  overloopt ,  en  heeft  fich  niet  verloopen. 

37.  Ander. T^  En  overloopen  kind  heeft  hier  den  geeft  gegeven : 
•*-/,t  En  was  niet  voor  de  dood  verfett ,  noch  levens  moe  > 
't  Is  in  onnooièlheit  geloopen  uyt  dit  leven , 
Q  Is  't  miss  geloopen  ?}  tot  de  Kroon  des  levens  toe. 

3  S .   Graf-fcknjt  van  Joffrou  Teffelfchade  ViiTcher. 

¡It  's  Tellellchades  Graf: Laet  niernant  fich  vermeten. 

Haer  onwaerdeerlickheit  in  woorden  uyt  te  meten : 
All  wat  men  van  de  Sonn  derft  fegsen  saet  haer  af. 

Hoe  dats'  om  't  leven  quam , Verhacl  ick  even  noode. 

Wat  du  nekt  u ,  Moeders  ?  't  was  haer  Dochter  die  haer  doodde 

En  die  fy  't  leven  gaf  was  die  haer  't  leven  nam. 
Maer  't  kind  had  weinigh  fcliulds : 
De  Moeder  fagh  het  fterven  , 

En  ftierf,  om  dat  fy  't  haergeliet  te  konnen  derven  : 
Soo  berfte  Tellelfcha  van  wat  te  veel  gedulds. 

Leert  lijden  met  beleid , 
Die  van  wat  liefs  moet  fcheyen  •, 

Haddithertuytgebloe
dten  

tijdigh  willen  fchreyen  , 
Noch  fchreidc  Teflelfcha ,  en  waer  noch  onbefchreit. 

39.  Bocelete  verdrucken. 

JAn  gaf  een  fott  Boeckuy  t  all  van  in  't  Jaer  van  elven , 
En  fagh  hetgeern  verdrucktdoorBlaeu  of  Elzevier: 

Maer  Elzevier  en  Blaeu  ontfeggen  hem  't  papier , 
Enfeggen,  't  hoeft  toch  niet,  het  Boeck  verdrucktfijnfelven. 

40.  Guf-fibrift. 

/"^Riet,  dienoytwaerenfprack,  dan  als  s' haer  felvenlaeckte, 
^-*Lagh  allefins  en  loogh,  tot  dats' aen  't  liggen  raeckte : 

Wat  feghtghy  nu  van  Griet  ? 

Hierlights',  hier  lieghtfe niet.  41-  Jans 
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41.  Jans  liefde. 

An  heeft  fijn  wijf  foo  lief,  en  foo  lief  's  Gravenhage, By  waer  men  woonen  magh , 

Dat  hy  fweert ,  eer  ick  't  vrage , 
Dat  hys'  hier  liever  dood  als  elders  levend  fagh. 

41.  Graf-fcbrift. 

E  rofle  Magdaleen  leght  hier  ontrent  bedolven  ? 

Ghy  mooght'er  wel  op  kolven  ; 
Maer  wacht  u ,  die  daer  geern  in  vruchtbaer'  aerde  plant , 

Daer  groeyt  niet  in  rood  fand. 

43.  Ander. 

JAn  vierd'half  hondert  pontlight  hier  by  fijn  geflachtj 
't  Was  geen'  Begraeffeniss  die  hem  ter  aerde  braght  : 

Men  gingh'er  niet  mé  proncken : 
Hy  ifs'er  eens  van  felfsdooren  doorheen  gefoncken. 

44.  Vr'tends-raed. JAn  zaeyde  wat  Aijuyns  opNeel  fijn  wijf  haer  Graf: 

't  En  was  lijn  vyand  niet  diehemden  aenflaghgaf: 
Want ,  als  hy  't  Graf  beibcht,  all  had  hy  moeten  iplijten , 

Hy  koft'er  niet  by  krijten. 
45.  Joofts  gebreken. 

't  TSwaer,  fei  lichte  Jooft,  men  magh  my  wel  befpreken> -*■  'k  Heb  men  ighte  gebreken  : 
Maer  men  vergeet'er  een ,  dat  ick  my  meeit  aentreck  j 

Te  weten  't  Geld-gebreck. 
46.  Goemanfehapp. 

Oe mannen  hebben  my  moedwilligh  't  mijn  ontwefen  : 
Ick  docht  niet  dat  quaed  volckgoe  mannen  konden  wefen. 

47.  In  UipiEoeren-hujfmghtofBeeckbergen,  op's  Princenjagbr. 
Aer  achtien  Paerden  ftaen  en  bijten  dagh  en  nacht 

In  't  hoy ,  of  Paerd  in  Paerd :  en  daer  der  beeften  Wacht Met  rollen  en  met  flaen  noch  meer  tiert  dan  de  beeften : 

Daer  een'  keel  onder  loey  t  als  d'onderaerdfche  Geeften  3 
Van  een  verhongert  kalf-,  daer'kindersdry  of  vier 
Of  in'  en  om  de  wiegh  en'  om  een  roockend  vier , 
In  't  midden  van  een'  Schuer  (men  weet'er  van  geen'  Schouwen} 
Een  luyfige  Muiijckvan  halvetoonen  houwen ; 

Bb  3  Daer 
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Daer  een' Katt  onder  meewt,  daer een Kaen  onder  kraeyt, 
Daer  't  door  de  daken  druy pr ,  daer  'c  door  de  wanden  waeyt : 
Daer  twee  dry  Heeren  ftaegh  op  vijf  fes  knechten  kijven  : 

Daer  't  Boeren  Hofgeiinn  met  meillens  en  met  wijven , 

Met  klomp  en  Boter- kern  en  met  een'  vuylepann 
All  doet  wat  yemands  haer  te  bergen  fetten  kan  , 
En  all  wat  Noah  felf  koil  van  fijn   Arck  vermanen , 
Daer  maecktenick  dit  Dicht,  en  dry  of  vier  Pauanen. 

48.  Wagenwenfcb. 

\  Yn  vriend  gingh  op  een'  wagen 
■Sijn  lijf  en  leven  wagen  : 

lek  wenfehten  hem  goe  reis  en  fonder  ongevall; 
Té  weten ,  omgcvall. 

49.  Fy  en  Klaes. 
'k  DEn  wel  getrouwt,  feiFy , 

■*-'Klaes  is  een  e'elen  baes, 
Klaes  klaeght  niet  over  my, 
En  ick  niet  onder  Klaes. 

50.    Ouden  Adel. 

JAn  is  een  Edelmann  ;  hoe  't  komt ,  en  weet  hy  niet , En  foeckt  het  niet  te  weten  : 

Want,  wift  men  hoe  dat  Jan  lijn  eerde  Grootvaer  hiet, 

Jan  waer  geen  Edelmann,  of  foud  't  niet  mogen  heeten. 
j  1.  Piers  reebtvjerdioheit. 

"Dier  heeft  lijn  droncken  maegh  metfuypen  foo  ontftelt, 
*■  Dat,  waerhy  'top  dendronck,  fy  't  ilracks  op 't  braken  itelt. 
Pier  is  een  vrome  dief ;  al  maeckten  hy  't  vry  grover, 
Ai  wat  hy  naer  hem  neemt ,  hy  geeft  het  ilracks  weer  over. 

,51.  V.ier  en  paer. 

/^  Hy  vraeght  najan  en  Trijn  ;  'k  wouw  dat  ghy  't  wel  onthielt, 
^-*Tnjn  is  een'  flimme  hoer ,  Jan  is  een  rechte  fielt. 

55.  Ecu  blinde. 
TCkfeid'  een  blinden  mann,  diemy  fprack  van  betalen, 
ASondaghs  of  manendaghs  moght  hy  't  geit  komen  halen: 
Hy  antwoorde  bedroeft,  dat  quam  niet  wel  te  pas 
Voordien  het nemmermeer  noch  Son  noch  Maen-dagh  was. 

54.  Jan  op  't  ujfterjie. 
JA  h  light  en  wacht  een'  Koorts  daer  hy  niet  tegen  magh , 

Flus  is  't  fijn  quade  dagh ,  en  daer  me  goeden  dagh. 

15-  G> '4- 
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55.    Graf- fchrift. 

TTlerlighteen  mannin  d'ass 
■*■  -*-Soo  gierigh  all  fíjn  leven : 
Hy  wouw  den  geeft  nauw  geven  , 
Om  dat  her  geven  was. 

56.  Een  vryer  fchenckende  een  Ree-boek  acn  fijn  vriend.  ' 

>k  CChenck  u  't  hert  datghy  fiet ,  en  datghy  niet  en  fiet : 
^Soofchenckicku  mijn  hert,  maernoch  mijn  hertje  niet. 

57.  Heel  goet. 

I An  veildem'  een'  zy  fpecks ,  noch  ongefne'en  en  heel , 

Befiet  of  Jan  een  bloed  was , 
Maer  gortigh  meer  als  veel : 

*  't  Was^/gw^fwoerhy  my,  ickvraegden  of  't  heel' goed  was.  *  »»^» 
j8.  Liefde  en  vriendfebap. 

O  Iet  wel  toe ,  jonge  luy ,  met  wie  en  wat  ghy  doet  : 

^De  liGfd  is  fomtijts  quaed ,  de  vriendfehap  altijtgoed. 
y-).  Trijns  band  boven. 

TPRijn  was  een'  kaele  Meer,  doe  Klaes  haer  Bruygom  werd 5 
■*■  Noch  voert  'fy  't  hooghfte  woord,  en  valt  den  man  foo  herd , 

Als  had  hy  'r  all  met  haer  behylickt :  Is  't  niet  wonder  ? 
Klaes  onderhoudt  het  wijf,  en  't  wijf  houdt  Klaesjen  onder. 

60.  Uouwelick¿e  Voorwaerdcn. 

JAn  had  het  ja-\voort  wegh  ■,  maer  't  fchrift  van  ondertrouw 
En  was  noch  niet  in  't  itett  gefchreven  als  het  fouw : 

Nu  is  het  faeckje  klaer ,  en  't  fwart  in  't  witt  gefett ; 
Nu  zijn  de  voorwaerden ,  en  Jantje  me',  in'tnett. 

61.    Twee  Teftament  en. 

JAn  heeft  een  Teftament  dat  tot  lijn  voordeel  fpreeckt , 
Klaes  heeft  een  jonger  fchrift ,  dat  weer  het  oude  breeckt  : 

Waer  ick  het  wend  of  keer ,  'k  weet  Jan  niet  tegerieven , 
't  Is  vreemd ,  Jan  komt  te  kort ,  en  Jan  heeft  d'oudfte  brieven. 

61.  Noch. 

"C*  En  deel  goe  Paepjes  gaen  als  Dolle  luy  te  vverek ; 
A~'Soo  moey  t  haer  dat  een'  gift  gegeven  aen  haer  Kerck, 
By  een  klaer  Teftament,  door  een  van  jonger  dagen 

Haer  Kerck  ontrocken  is  en  and'ren  opgedragen  : 
Ey ,  foete  Prieftertjens ,  maeckt  wat  min  redjements  > 
Nu  zijt  ghy  Vaderen  des  ouden  Teftaments. 

63.    DOEL- 
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<Jj.    DoEL-DTCHT,Pp  Jiofwv/h^ 

■p\Iane  van  der  Linden En  fchiet  niet  miss  dan  blinden : 

Voorts  trefts'  all  darfe  ikt : 
Noch  meen  ick  het  ibo  nier-, 
Sy  treft  all  wat  haer  aenfiet  > 
Selfs  als  fy  naer  de  Maen  ilet , 
De  Maen  werdt  daerom  hoogh 
Getroffen  van  haer  oogh. 
Hoe  miftfe  dan  de  Doelen  ? 

Die  hebben  geen  gevoelen  -, 
En  foo  het  witt  haer  fagh  , 

Sy  raeckten  't  all  den  dagh  : 
Want  fagh  't  u ,  van  der  Linden , Het  fou  met  ons  bevinden 

Of 'tveelverfcheelt,  of  niet, 
Dat  een  niet  Vierpijlen,  of  met  Vier  pijlen  fchiet. 

64.  Confultatu. 

rT~<Eun  bad  een'  Advocaet  om  goen'  raed  op  fijn'  vrage , 
-*•  En  't  koften  hem  terftond  een'  gulden  dry  of  vier : 
Doe kraudenhy  fijn  hoofd,  enfei,  Wel,  indenHage 

Is  geen  klein  fwarigheit ,  want  goe  raed  iíT'er  dier. 
65.  Mateloos  gebotiir. 

T  7Eel  Marmers  en  veel  Gouds  verciert  uw  mail  getimmer, 

*    Dat  bu  y  ten  wildfan  gh  is,  enbinne-wercksnochilimmer: 

Ghy  mooght  wel  feggen  in  een'  Aeifem  en  een'  toon , 
Uw  huys  is  koftelick,  en  uyt  der  maten  fchoon. 

66.   Op  de  dood  van  Mr.  Pieter  de  Vois,  Orgelijl. 
TPVE  Wereld  was  foo  blind  in  blinde  Pieters  waerde , 

-*-^Dats'  hem  nam  voorgemeen  gewafch  van  Hollandfch'acrde  -, 

Dat  fpeet  hem ,  en  hy  ftierf  in  't  fpijt ,  of  oock  daer  af: 
Soo  raeckt  d'een  blinde  door  den  anderen  in  't  graf. 

67.  Gouden  Maeljlocl^  door  Hare  Hoogb'.  van  Orange  acn  D.  Segers  gegeven. 

'  Aer  is  beleeftheit  toe  gekomen ! 
Voor  moey te  meefterlick  genomen , 

Voor  konft  die  geen  gelijck  en  kent , 
Verfchijnt  een  itock  tot  een  prefent. 

't  Is  wacr,  de  Deughd  verdient  geen'  flagen: 

Maer  fulcke  flagen  zij  n  te  dragen  ■,  't  En 

W: 
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't  E n  is  geen  flaghvan  allen  .dagh  ;  . 
Hoefwaerder  itock  hoc  lichter  ilagh. 

68.   Op  het  geUurierde  Doods-bcefd  ten  eynde  van  den  [elven  Jlort:  ■ 
C  Iet  toe ,  de  Dood  zitt  op  den  ftock : 

*^En  proncktfy  met  een' niewen  rock, 
Het  zijn  onfterflicke  Laurieren, 

Die  haer'  gedaente  meed  vercieren. 
't  Is  Segers  doods-hoofd  in  der  daed : 
Soo  fal  't  fijn'  wefen ,  vroegh  of  laet : In  onverwelckelicke  Kroonen 

Sal  fijn' gedachte  by  onswoonen, 
En  fijner  wereken  Sonnefchijn 
Sal  middagh  op  den  avond  zijn. 

69.  op  des  Heeren  van  BrandwJjcks  Ockenburgh. 

OosDuyn-land,  mager  ftael  van  overftoven  hey-grond  , 

■■-^Daer  't  hongerigh  Konijn  te  nauwer  nood  fijn'  wey  vond, 
En  voedde  Menfch  noch  Vee:  Als  Brandwijcksnoeitefchopp, 
Datichrael  befwangerdemetallerley  voll-op. 

Soo  raeckten  Ockenburgh  eens  's  Jaers  in  't  kraem  te  leggen  j 
En  baerde  't  all  om  veer  wat  Bueren  derven  feggen 
Van  niet  min  kinderen  als  dagen  in  't  rond  Jaer, 
Die  't  Hollandich  vrouwtje droegh:  'tzydroomen-tael  of  waer, 
*k  Pass  op  de  Beckens  n iet :  Maer  Beckens  voll  Meloenen , 
Voll  Pers  en  Abricos ,  elck  waerdigeromfoenen 
Dan  all  dien  Almanack  van  Garnaet  ondereen  : 

Die  Beckens  houd  ick  waerd ,  die  kind'ren  iönder  been  , 
Dat  Ockenburghs  gebroed  mirakel  wijs  geboren 

Self  uyt  d'ondraghbaerheit,  dat  kan  mijn' luft bekoren, 
Enketelen  mijn' keel  niet  minder  als  mijn  hert. 
Maer't  wonder  ituytdaerniet :  't gaet  boven  d'Appel-mert. 
Loegh  Ockenburgh  eens  's  Jaers ;  het  moefter  eens  voor  treuren , 
De  Winter  had  fijn'  beurt :  wat  fien  wy  nu  gebeuren  ? 
Lett  lefer  op  de  kracht  van  wel  gekoockten  Int: 

't  Zijn  gulde  letteren  diem'  hiergefchreven  vindt; 
Daer  med'  is 't  Ockenburgh  vereewight  voor  dejaren 
Die  't  Sonne-licht  den  daghfal  warmen  en  verklaren  , 
Daer  med'  is  't  altijd  groen,  noytbladeloos,  noy  t  oud, 
Daer  mé  die  Bladeren,  alsdefe,  van  fijn  Goud. 

II.  Deel.  Ce  70.  Aen 
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70.  Aen  D.  Oofterwijck ,  Tredicant  tot  Voorburgh ,  met  mijn  Uofwijck. 

VOor  menig'  goede  less,  die'knieten  will  vergeten, 
Ontfanghtdit  vuyl  papier :  ghy  hebt  het  licht  te  weten 

Waer  toe  het  dienen  kan ,  als  Suycker ,  Zeep  en  Kruyt 
Geen  peperhuys  en  vindt :  ick  geef  het  daer  voor  uyt. 

71.  Aen],  SpronlTen,  met  het  [elve. 

DTt  Boeck,  Jan  SproniTen, 
Weeght  feftien  oneen 

Min  dan  een  Pond  : 

Want  in  den  grond 
En  is  't  maer  't  rafen    - 
Van  Boon  en  Blafen, 
All  dit  gedruys 
Van  Hof  en  Huys : 
Maer  fulcke  kunften 

Beftaen  by  gunil  en 
Nieuwsgierigheit  : 
Daer  's  't  all  gefeit. 

ji.  Aen  een*  Schoone  met  het  [elve. 
/^  Hy  hebt  naer  defen  Boeck  getracht , 
^-*Tot  dat  hy  u  is  t'huys  gebracht , 
Als  waer  't  wat  waerdighs  om  te  lefen : 
Schoon'  oogen  hebben  langh  voor  defen 
Bedrogen  menigh  eerlick  mann : 
Daer  treek  ick  nu  de  wraecke  van : 

Want  fiet,  fchoon'  oogen  van  vermogen  , 
Nu  zijt  ghy  dooreen'  mann  bedrogen. 

73.  Weder  antwoorde  aen  de  [elve. 
T>  Edrogen  zijt  ghy  van  een  mann 
-*-*Die  Boeckwey-Boecken  backen  kan , 
Maer fonderEy eren  of  Boter, 

De  fes  Dozijnen  om  een'  ftooter : 
En  ghy  gelooft  dat  yeder  Boeck 
Soo  goed  is  als  een  Boeckwey-Koeck: 
Dat  fcheelt  foo  veel  als  waer  en  logen , 
Soo  blijft  ghy  van  den  mann  bedrogen. 

74.   BMC- 
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74.  Bancqtteroutier. 

JAa  ftond  doorgaens  vroegh  op :  nu  is  hy  doorgegaen  , 

En  Bancquerot:  dat  's  recht  doorgaens  vroegh  op  geftaen. 

75.  Keur. 
"S^J  Aer  goed  weer  volght  quaed  weer , 
*-  ̂  Naer  quaed  weer  't  goede  weer : 

Wanneer ghy  reilen  ibudt ,  wat  hadt ghy  liever ,  Jorden , 
Of  dat  het  weder  goed,  of  dat  het  quaedfou  worden? 

76.  Graf-fcbrift  van  een  Dronckaert  in  een  Burgh-wall  verfopen. 

P\Aerlighteen  vuyle  Vent  in  dele  puttgefoncken  : 

■*-^Hy  ltierf  in  't  water  >  maer  hy  was  op  't  land  verdroncken, 
77.   De  Mann  felf. 

T^Oet  water  in  uw'  Wijn ,  Gemannen  •,  'tkoft  fijn  Bloed , 
^~^(  lek  weet  het  by  de  proef}  die  Wijn  in  water  doet. 

78.   Op  Petri  Scriverii  Toetjleen  van  de  oude  Goudfcbe  Chronijch. 

't  TT  /Aseen  oud  fchrij  ver,  ja 't,  die  Holland  onder  nam 
*  *   Van  doen  het  uy t  de  Wiegh  en  uy t  de  Luyren  quam : 

Maer  een  oud  Schrijver  moft  lija'  beter'  penn  vermijden , 
Om  d'oude  fchrijvery  van  half  verfufte  tijden 
Te  fu  y  veren  van  lchuym,  en  helpens'  aen  den  Mann  : 
Danck  hebb'  de  waerde  hand  die  ditwill,  en  dat  kan. 

Een  oud  Boeck  is  oud  Goud ,  als  't  van  den  gulden  tijd  is  : 
Maer  van  een' laeter  eeuw,  daernau  een  Pond  een  Mijt  is  > 
En  weeght  een  oud  Boeck  fchier  geen  oud  ftuck  ylers  op. 
Dat  feght  de  Toetíleen  uy  t  mijn  wijfe  Schrijvers  kopp : 

En  ick  fegh ,  is  dit  Goud ,  en  Goudich  Goud  ?  't  magh  wel  wefen : 
Maer  kom  ick  't  Leidfche  fchrift  naer  't  Goudfche  t'ovcrlelen , 
'kHoud't  met  den  Toetíleen:  dat's  veel  niews  voor  weinigh  ouds, 
En  een  hecht  blockje  fteens  voor  een  Hecht  broekje  Gouds. 

73.   Op  Jacobi  van  Oudenhoven,  befchrijvirtge  van  Zujdbolland. 

TT  T  Y  foecken  Ooft  en  Weft  in  afgelegen  oorden : 

*  *  t'Huys  kennen  wy  niet  half  rechtZuy  den  uy t  rechtNoorden . 
Denckt,  Holland,  hoe  de  mann  gedanckt  dienten  ge-eert, 

Die  u  de  gulden  less,  Kent  eerjl  u  zeli-en,  leert. 
80.  Droom  van  den  14  November  1654.  Aen  een  oud  trouw- z,uc)n\geVry  er. 

TCk  fagh  een' ouden  Haen  die  my  wel  heugen  magh  , 
•*(kk  droom  -,  ick  fagh  het  niet ;  ick  droomde  dat  ick 't  fagh} Cc  2  Ick 
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Ick  fagh  een' jonge  Henn  ,  die  'k  niet  en  kan  vergeten , 
Die  t'iamen  wel  genoeght  de  ftraet  langhs  liepen  eten , 
En  waren ,  foo  my  docht ,  niet  all  te  noo  by  een  : 

Ick  fagh  de  Meefter  quam ,  en  bond'fe  been  aen  been : 
Gekoppel t  aten  s'  oock ,  maer  't  fcheen  het  viel  haer  laftigh , 
Den  Haen  wierd  moeyelick,  hetHennetjewierdquaftigh  s 
De  halve  vreughdwasuyt  >  men  trockOoft  tegen  Weft, 

Dan  wou  den  Haen  op  ftraet,  dan  wou  de  Henn  op  't  Neft  r. 
Elck  was  fijn'  vryheid  quijt ;  dat  maecktefe  bey  korfel : 
Sy  wenichten ,  meen  ick  wel ,  haer  touwtje  bey  te  morfel , 

En  elck  weer  dat  hy  was.  Hoe 't  ginghen  weet  ick  niet: 
Want  ick  wierdwacker,  ennu  waeckick,  alsghyliet, 
En  ,  vriend ,  ick  waeck  voor  u :  haeft  u  niet  met  u  Trouwrje r 

Of  denckt  wel  fevenmaelaen  mijn'  Haen  en  lijn  touwtje. 
81.  Op  Scberaiingcr  Stcemvcgb ,  hy  my  in  gefchriftc  voor-gcjlelt. 

'  Aer  't  niet  als  eerlick ,  niet  als  vorderhek  alleen , 
Niet  als  vcrmakelick ,  daer  voor  hier  werdt  geftreden  , 

Mijn  feggen  waergegrondt:  en  kieft  van  dryen  een* 
In  een  van  dryen  is  vol!  overwicht  van  reden. 

Hoe  blijft'er  dan  yet  goeds,  yetdoenlicksongedaen  , 
Daer  Eer,  en  Voordeel  en  Vermaeck  te  famen  gaen? 

81.  Aen  Jofffouw  M.  van  Orfmael  met  mijn  Hofwijck¿ 

kRy  feilen  heb  ick  met  dit  fotte  Boeck  bcgaen , 

Een'  als  ick  't  hebb  gedicht ,  een  als  ick  't  hebb  doen  lefen , 
Een'  als  ick  't  u  beloofd';  en  't  fal  de  vierde  wefen  , 

Nu  ghy  'tin  handen  krijght :  maer  daer 's  geen  helpen  aen , 
Daer  moet'er  my  van  tween  ten  minften  een  berouwen, 
Want  mijn  woord  en  mijn  Boeck  kan  ick  niet  t'famen  houwen. 

85.  Mattb.  19.  4. 

O  Aligh  is  der  kind'ren  Lot ; 
^Jonghgeftorven,  vroeghbyGod. 

84.  Wehjïgbeit. 

'Et  woordeken  van  Weidfch ,  komt  dat  niet  van  de  weiden , 
LDaer  fich  Moy'  meisjens  met  moy'  knechjesgaen  vermeiden : 

Mydunckt  ja;  enmy  dunckt,  naerudekappftaet,  Griet, 

In  't  komen  uy  t  de  wey  >  dat  ghy'r  all  weidfch  uy  t  fiet. 
$'ƒ.  ra» 

H! 
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i  85.  Van  Acl. 

T\  A  er  gaet  uw'  Maeghd ,  fei  Chriftiaen , 
-L/  En  fagh  ons'  Ael  den  boeck  om  gaen  : 
'k  Hoop ,  feid  ick ,  dattcr  niet  mis-feidc  is , 
lek  weet  altoos  dat  het  mijn'  meid  is. 

86.  Deughd  te  lact- 

f^Hy foudtwatfparen,  feid  ick,  fan: 
^-^  Ey  lieve ,  feid  hy ,  beidt  wat  j 
Mijn  bors  is  leger  als  mijn'  kann > 
Hoe  meent  ghy  dat  ick  iparen  kan  ? 
Want  die  wat  ipaert  die  heit  wat. 

87.  Jan  op  floel. 

JAnwaseen  Advocaet,  en  meteen  B.Wind-breker} 

Nu  is  't  een  Predicant ,  en  met  een'  P,  Wind-preker. 
88.  Sibcpendom. 

X  7  An  waer 't  woord,  Schepen,  komtisqualickuytteleggenj 
*    Maer  feid'  een  Varend  mann ,  magh  icker  wat  toe  feggen , 

Naer  mijn  llecht  recht  gevoel 

Is  d'Admiraliteit  de  rechte  Schepen-iloel. 
89.  Ooghft  'm  den  Herfjl. 

/~\Ctoberisin'tland,  en 't  regent  geele  blad'ren :  • 
^^  Do£toren ,  helpt  uw  volck  van  't  kantjen  in  de  floot : 
Uw'  blad'ren  vallen  oock.  ghy  mooght  fe  wel  vergad'ren , 
't  Zijn  fulck'  als  Danaë  fagh  reg'nen  in  haer'  fchoot. 

90.  Aen  een'  ¡leebten  Fredicker¡ 
T  An  ftaet  en  rammelt  op  den  ftoel , 
J  En  houdt  fich  voor  een  predick-baesje , 
En  maeckt  niet  als  een  holl  gewoel : 
Jan ,  heet  ghy  dat  een  Predicatie  ? 
My  duncktghyzijteenPredick  haesje. 

91.  Jans  bedencken. 

KLaes  houdt  fíjn  af  komft  wel  beweferr, 

Mits  dat  fijn'  opkomft  zy  geprefen  •, 
Sijn'  inkomft  weet  hy  felver  beft : 
Hy  lacreen  yeder  in  fijn  wefen , 

Soo  maer  mijn'  uytkomft  goed  magh  wefen , 
Watvraeghickj  feghthy,  nadereft? 

Cc  3  92,  Niev 
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92.  Niew  inkomen. 

*En  Paepje  fat  en  foop 

'  Met  negen  van  fijn'  boeren  , 
Daer  quam  een  and'ren  hoop , 
Die  iloeghiè  platt  als  Loeren  : 
Sy  kregen  ftoot  en  dreigen  toe , 
Elck  moft  fijn  deeltje  dragen , 
De  Paep  en  had  geen  klagen 
DeThiendequam  hem  eigen  toe; 

Doch ,  feid  hy ,  't  was  wat  niews  en  vry  meer  dan  hy  mien  de : 
EenBoerfprack,  Domine,  dat  heet  Nóvale  thiende. 

93.  Gekruyfte  fíotmftigb. 

'En'  wooningh  die  vol  Kruyflen  is , 
Hoe  komt  die  aen  quaed  Suy  vel  ? 

Die  't  fuy  vel  daer  bederft ,  gewiss 
DatiseenGeuiènDuyvel. 

94.   Brujrloftdicbt. 
A  Ndries,  een  achtienjarigh  wicht, 

•^~*  Trouwt  Neel ,  dat  oude  grijfe  hoertje : 
'kWeet  hem  geen  beter  Bruyloftdicht, 
Als,  gaet  te  bedd ,  en foenje Moertje. 

95.  Kreupele  Louw. 

T   Ouw  was  fijn  been  aen  ftucken: 
•*■-*  Soo  liep  hy  op  twee  krucken , 
Van  d'een  in  d'ander  kroegh. 
My  docht  het  was  wat  vrocgh : 
lek  vraeghde  hchte  Louwtje , 
Hoe  dat  fijn  wijf  verdroegh? 
Ho,  feid  hy,  vriend,  en  loegh, 

lek  vraegh 't  niet  aen  mijn  Vrouwtje, 
't  Gaet  op  een  and'ren  boegh  j 
'k  Doet  op  mijn  eigen  houtje. 

96.   Een  gehangen  Dief. 

't  \\T  As  feker  een  gerechtigh  Heer , 
.  '    Die  my  dit  fterven  heeft  bevolen : 

Hebbick  van  boven  neer  geftolen, 
Hier  hangh  ick  oock  van  boven  neer. 

97-  Eer- 
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97.  Eerlicke  Hoerejagers. 

TS*  Ees  krull  feghc  mee  een  ftatigh  wefen  ; 
■■•*•  Hy  is  geen  Hoerejager ,  neen  j 
Dat  mogen  Predikanten  weien , 

Die  jagen  't  loet  volck  uyt  de  fte'en. 

98.  Klaes  aen  't  pleiten. 

IV /1  En  focht  mijn  Buerman  Klaes  fijn'  wooningh  af  te  naeften ; 
■*•*  -*  Hy  kreegh  een'  Advocaet ,  en  bad  hem  wat  te  haeften. 
De  koelen  Advocaeten  trad  niet  uyt  fijn' pass > 
En  vraeghd'  of  aen  een  huys  foo  veel  gelegen  was  ? 
Gelegen  aen  mijn  huys?  feiKlaesbuer,  wel  ter  degen  > 
Moye  achtien  Mergen  Lands ,  die  zijnder  aen  gelegen. 

99.  Goe-manfcbap. 

'k  C  Ei  dat  mijn'  Buermans  faeck  geftelt  was  aen  Goe-mannen  > 
*-*  En  daer  med'  allen  twift  eens  feffens  uyt  gebannen : 

Goe-mannen,  riepMary>  daer  toe  foo  fegh  ick  neen  : 
Want  Jan ,  mijngrimmer,  is  van  die  goe-mannen  een. 

100.   Van  Jordens  l'reve  Huj ¡vrouw. 
A  /f  Y  dunckt  ghy  tracht  met  reden ,  Jorden , 
*■*■*■  Peftmeefter  van  de  Stadt  te  worden  > 

Ghy  hebt  fe  langh  iñ'huys  gehadt , 
En  geen  befmettingh  af  gevátt  •, 
Jk  Meen  van  uw  Wijf,  in  Ooft  en  Weften 
De  vinnighfte  van  alle  Peilen. 

IOl n.  Dirck  tegen  de  ?eji. 

't'ontgaen  met  drinckeni 
Want  alle  vocht  bluft  alle  Vier. pvlrck  foeckt  de  Peft 

En,  feghthy ,  'k  ben  lbo  boos  op  dat  verftindend  dier, 
Koft  ick ,  ick  ibud  het  in  eetlepel  nats  verdrincken. 

102.  Kees  in  't  om fagb. 
KEes  ftond  en  roemde  voor  de  Maft , 

Wat  pass  ick  op  mijn  Wijf  haer  baren  en  haer  baflen  ? 

Ickfeide,  'kweet  niet,  Kees,  of  ghy  der  wel  op  paft  5 
Maer  'k  iiederu  op  paften , 

Als  vreefde ghy ,  fy  moght  u  bijten  als fy  baft, 
103.  Aen  Jan. 

UW  Wijf  baert  als  een  Duyvel ,  Jan  > 
Is  't  wonder  dat  fy  baren  kan , 

Daer 
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Daer  fy  íbo  langh  gebaert  hadd 

Eefö'  haer  mee  u  gepaert  hadd  ? 
104.  Slecht  onfcktdd. 

|Aeriseen  Veld-Heer,  naermijii'fmn , 
ín  groóte  fchand  vervallen  : 

Hy  feght,  't  en  viel  hem  niet  eens  in ; 
•  ■-•'  Dan  dat  feghc  niet  met  allen  : 

1  't  En  viel  hem  niet  eens  in ,  't  is  waer ,. 
Want ,  als  't  hem  ingevallen  waer , 
Hy  waer  niet  ingevallen. 

1  o  j .   Klaefens  goede  wetifcb. 

Xaes  wordt  gellagen  van  lijn'  Klaer , 
•  En  weet  haer  backhuys  niet  te  fnoeren : 

Daer  tegen  wenfcht  hy  niet ,  goeVaer , 

Dan  dat s'  in  't  Goud  heilagen  waer  , 
Daer  fy  noch  jiand  noch  mond  koft  roeren. 

iod...  Votupgb, 

'Eel  fei  s'  haer  eens  beflapen  moil, 
Eer  dat  fy  Pietergunnen  koft 

Een-vrolick  heitjen  daer  fijn'  finr/.etjens  op  Hepen : 
Neel ,  feidejiy ,  2ijt  ghyf|bo  na  ree  ? 
Vier  oogen  fien  ;\yac  meer  als  twee , 

Watifi^hj'i  m  wijder  eens  malkand'ren  op  beiliepen. 107.  Voor  dunauike. 

Y£  En  kreupel  Soldaet 
%Vloetítaendaerhyítaet;  ^ Dat  kan  men  maer  hopen  (^¿ 
VandiekonnenJoopen. 

108.  Truy  tegen  Teun. 

T^Ruy  heeft  een  vrolick  hert,  en  wouw  wel  niet  als  fmeeren , 
-*•  Teun  heeft  een  fifnrepel  hert ,  en  wouw  wel  met  verteeren , 
En  Truyens  meefte  vreughd  is  Teunens  medie  fmer: ; 

Dat  's  wel  hert  tegen  hert, 
i ,  '■      ■ 109.    Voor  eeri  manchen  aeugbnist. 

TT  7"  At  feght  ghy  van  dien  kreup'ien  mann  ? 
^*  Is  dat  de  grootfte  Lichtmis,  Jan, 

Die  over  voeten gaen  kan?  .    _ 
't  Is  al  fchier  dat  hy  (hen  kan. 110.  Haeghfcht 

Ni 
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no.   Haeghfch-c  me-Vroutven. 

\  \7  At  zijnder  Vrouwen  in  den  Haegh ! 
**  'k  En  kanfeniet  onthouwen  •> 

En  't  goedje  groeyt  noch  alle  daegh , 
lek  hoev'er  geen  te  trouwen  : 
'c  Zijn  altemael  Men  Vrouwen. 

ni.  Valí  op  valí. 

'"P'Ruy  heeft  een  fpeel-kindje  gekregen  j 
-*•  Nu  iíT'er  noch  een  onderwegen: 
Wel  fcght  het  fpreeckwoord  en  met  re'en , 
Een  ongeluck  komt  niet  alleen. 

m.  Loofe  Wewenaer. 

KLaes  had  vijf  kinderen,  en  vrijdd'  een'  tweede  Vrouw, 
Die  'rniet  af  hooren  wouw; 

Staegh  ley'  s'  hem  voor  fijn'  Neus  die  jonge  Vijf  gefellen  > 
Staegh  hielt  hem  Klaesfooflechtofhy  geen  vijf  kon  tellen. 

115.  Lee ̂  e  Klaes. 

T_T  Oe  fiet  gh'er  fus  uy t ,  fei  my  Klaes, 
-*-  -*Ghy  zijtniet  welj  'kfietaenuw'oogen: 
lek  fie  daer  wel  uyt ,  feid  ick ,  Baes , 

Maer  d'uwe  twee ,  die  noy  t  en  droogen , 
Naerickhetaen  't  fadbenbefluyt, 
Goe  Klaes ,  ghy  fiet  daer  niet  wel  uyt. 

114.  Fopp  voldaen. 

T^Opp  had  gevallen  in  blaeuw'  oogen , 
-*-  Die  hadden  op  hem  fulck  vermogen  , 
Dat  hy  d'er  Maey  om  heeft  getrouwt ; 
Daer  werdt  hy  fomtijds  af  getouwt 

Nu  's  Fopp  verfaedt ,  en  ick  bedrogen , 
Soo  hy  niet  meer  als  oy  t  van  twee  blaeuw'  oogen  houdt. 

115.  Den  aenhouder. 

DEn  aenhouder  verwint ,  fei  Jan  de  Bruydegom : 
Dry  dagen  na  zijn  trouwen 
Begoft  hy  aen  te  houwen, 

't  Wijf  houdt  hem  vooreen'  Tromm, En  flaet  hem  blaeuw  en  kromm , 

Dat  hyder  by  blijft  leggen : 
Den  aenhouder  verheft,  heeft  hy  nu  leeren  feggen. 

II.  Deel.  Dd  116.  Trijn 
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u<S.  Trijn  V4»jan. 

'k  GEi,  Trijn ,  ickfie  u  Jan  is  noch  den  oude  knecht, 
*~*Op  't  luchtjen  van  de  wijn  en  't  kluchtjen  afgerecht ; 

Den  oude  knecht?  fei  Trijn,  dat  is  heel  wel  gefeght,  maer 

'k  Wou  Jan  de  jonge  knecht  waer. 
117-  Jans  bericht. 

1Z"  Laes  vraeghde  buy ten  's  lands ,  noe  all'  fijn'  vrienden  voeren , *^-  In  en  ontrent  den  Haegh , 
Sijn'  Bueren ,  fijn'  Geipuys ,  fijn'  Boeren  en  fijn'  Hoeren 

Oud  enjongh,  Manen  Maegh. 

'k  Sei,  waerom  vraeghtghy  na  uw'  Wijf  niet  alle  daegh  ? Die  hoor  ick  u  niet  roeren. 

Omdatick,  feid'hy,  na  mijn  Wijf  niet  veel  en  vraegh. 
118.   fan  en  Maey. 

Anachterdenckende  van  Maey,  fijn  lichte  Wijf, J 

Wi 

Maey ,  feid'  hy ,  wie  's  die  Vent  die  hier  foo  laet  komt  praten , 
Envolghtu  by  der  fbraten 

Als  gingh  hy  op  uw'  lijf? 
't  En  is  my  niet  te  doen  om  onluft  of  gekijf: 
All  hebb ick  wat  ged roomt,  'k  hoop dat  ter  niet  vSelaen  is, 
't  En  ismy  maergedaen  om  of  het  u  gedaen  is. 

119.  Aen  Neel. 
At  light  ghy  na  de  Miss  en  loopt, 
En  dat  met  boeten  af  en  koopt  ? 

Neel ,  fcheidt  eens  uyt  die  malle  kueren : 
Kom ,  gaet  eens  voor  den  fpiegel  itaen , 

My  dunckt  Neel ,  dat  ghy  met  uw'  bueren 
Welfoudt  ter  kereken  mogen  gaen. 

120.   Graf-fchrift  in  vooï'ïaed. 

A  Llfprack'tgeen  levend  menich,  deBoomenibuden'tfeggen 
•£*  Hier  light  Jan  Maertenfz  ,  niet  daer  hy  hoort  te  leggen  j 
Te  weten  daer  hy  lagh  en  wroete  nachten  dagh , 

Op  Hofwijck,  daer  fijn  hert,  eer  'tfturf,  begraven  lagh. 
iii.  Neels  voorfichtighcit. 

Rijp  ick  u  fomtijds  by  der  hand , 

Ghy  fchrickt;  als  waer  de  mijn'  in  brand , 
En  d'uw'  als  Zwavel  aen  te  fteken  : 
Ghy  wilt  wel  lacchen ,  fchijnt ,  en  fpreken , 

Macr 
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Maer  met  geen'  tommelingh  daer  by : 
Neel ,  wien  miftrouwt  ghy ,  u  of  my  ? 
Wat  meent  ghy  dat  hier  Neel  opfeide? 

Houdt  u  hand  t'huys,  'Je  miftrouw  ons  beide. 
121.  Pier  een-oor. 

Ier  heeft  lij  n  rechter  oor  lelt  aen  de  kaeck  gelaten : 
Men  magh  hem  dan  voortaen  wel  wat  boetveerdigh  praten ; 

't  En  gaet  hem  nu  niet  meer ,  den  Guyt , 
Het  een  oor  in  en 't  ander  uyt, 

Lange  'Neel. 

'  Eel  is  geen  knechtje ,  dats  waerachtigh , Maer  als  een  knecht  foo  groot,  foo  machtigh : 
Soowordt'er  dan  oock  welgefeit, 
Neel  is  geen  meisje,  maer  een  Meid. 

124.  Schade  van  led'igheït. 
*Es  menfehen  Hoofd  of  Hert  foeckt  altoos  wat  te  malen  , 

Én  daer  moet  ftof  toe  zijn,  al  fouw  mens'er  toe  halen  i 
't  Vermaelt  iïch  anders  en  't  verilijt  fich  als  de  Steen 
Die  maelt,  als  waerd'er  Koorn ,  en  daer  en  is'es^geen.    • úoeñtarijchap. 

'k  TT  Eb  veel'  quae'  faecken  aen  goe'  mannen  fien  verblijven  > 
J— *  Maer  noy t geen'  aen  goe  wijven. 

126.   Neel  f  rouw-ree. 

NEel ,  feid  ick ,  zij  t  ghy  fott ,  en  foeckt  gh'  airee  te  paren  ? 
Ghy  zijc  pass  vijftien  Jaren: 

Welreis',  is  vijftien  jaren  pass, 
Soo  pacr  ick  emmers  niet  te  rass. 

1 17.   Geld  'm  de  band. 
1  Oe  dat  wy  't  cijfFeren ,  en  hoe  wy  't  overleggen , 

■*-  Milaes  komt  geld  in  de  hand  ,  daer  valt  geen  tegenfeggen  : 
Komt  hem  geld  in  de  hand  van  felfs  ?  het  magh  wel  zijn , 

leken  beny  't  hem  niet,  mits 't  niet  en  zy  van 't  mijn. 
128.  Aen  ontuebtbarejan. 

f\  Aer  yeder  t'huys  hoort ,  hoort  een  yeder  liefft  te  wefen  •, 
-^-^Jan,  uyt  gen  omen  ghy:  datfeghtuwdroncken  weien: 
Ghy  hoort  van  huys ,  en  niet  by  't  preken  van  uw'  Griet ; 
Neen,  Jan,  ghy  hoort  niet  t'huys,  want  t'huys  en  hoort  ghy  niet. 

Dd  2  129.  Au- 
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itp.  Aubade. 

DA  er  moet'er  meer  als  een  mé  fpelen , Wat  drommel  is  daer  voor  gedruys , 
Sei  Jan ,  en  hoorde  vijf  (es  Velen 
By  Nacht,  byonty  voor  fijn  Huysj 
Het  fpel  en  moght  hem  niet  vervelen  j 

Maer,  dacht  hy,  't  fchijnt  all  dit  bedrijf, 
Gefchiet  ter  eeren  van  mijn  Wijf } 
Daer  moeter  meer  als  een  mé  fpelen. 

150.  Reiniers  ujterfie. 

REinier  de  Logenaer  gaf  gifteren  den  geeft , 

En  feide ,  fiet ,  ick  fterf ,  met  hy  't  hoofd  neder  leide ; 
De  vrienden  fagen  't ;  maer  daer  heefter  veel  gevreeft , 
Dat  het  niet  vvaer  en  vas,  om  dat  hy 't  fel  ver  feide. 

131.  Sijn  Gr  af -dicht. 
REinier  de  logenaer  C  want  als  hy  fprack ,  bedroogh  hy ; 

En  als  hy  loegh ,  foo  loogh  hy) 
Light  onder  defen  fteen :. 
Ten  minden  foo  ick  meen. 

1  Scheen  dat  hy  gift'rèn  in  lijn'leften  flaep  gewieght  wier; 
Maer  hy  fei'tfelver  j  en  foo  t wijffel  ickmetre'en 
Hoe  dat  ick  feggen  moet ,  hy  light  hier ,  of  hy  lieght  hier. 

13,2.   Oude  Joncker  Jan. 

'  I  'Rijn  wouw  met  kracht  een  Jonckhr.  trouwen , 
A  Soo  nam  fy.  Jonckh1.  Jan  den  Ouwen  : 
Nu  feghtfy  't  is  een  Jonckhr.  maer 
Sy  wenfchten  Jan  een  Jonckheer  waer. 

153.  Ervaren  Teun. 
--'  I  'Eun  heeft  eens aen  een  wijf  geweeft: 

-*•  Nu  derft  hy  niet  ver-trouwen : 
Het  fchijnt  hy  van  gevoelen  vreeft, 
Hy  derft  geen  Wijf  vertrouwen. 

134.   Hompen  en  bouwen  twee. 

TT\E  Paerden  koften  veel  van  Wey 
-^^En  meer  op  ftall  te  houwen: 
Soo  klaeghde  Joris ;  en  ick  fei} 

'kHad  liever  een  klein  Bofch  als  een  groot  paerd  te  houwen. 

135-.  Adam 
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135.  Adam  en  Eva. 

rpEun  houdt  fijn  oude  Wijf,  fijn'  afgeileten  Saer, 
-*•  Of  hyfe  niet  en  hadt ,  gelijck'er  ftaetgefchreven ; 
En  vindt'er  andere ,  daer  med'  hy  weet  te  leven 
Gelijck'er  niet  en  ftaet  gefchreven ,  'k  weet  wel  waer. 
Den  ouden  Adam  heeft  de  fchuld  van  dit  verloopen 
In  Sarens  oordeel :  maer  Teun  weet  dat  te  verdoopen , 
En,  werdt'erwatmisdaen,  feght  dat  de  fchuld  gewis, Niet  ouden  Adams ,  maer  wel  oude  Evas  ís. 

136.  Jan  bijfter'fweegbs. 

En  Heer  wees  Jan  een'  wegh : 
Die  leiden  hem  in  plaiTèn , 

In  modder  en  morafien  : 

Wel ,  feid'  hy,  wel ,  ick  fegh , 
Men  magh'er  wel  af  preken 
Van  wat  de  Heeren  fpreken  : 
Hier  fitt  ick  vaft  en  kijck 

Ten  ooren  toe  in  't  flijck , 
En  moetick  noch  al  prijfen 
All  wat  de  Heeren  wijfen  ? 

137.   Valfche  rouw,  oprechte  fchrick¿ 

TRijn  hoorde  dat  haer  mann  van  roo  vers  was  beiprongen 
En  doodelick  gequetft :  haer  ooghjens  bey  ontlprongen , 

(Bey  koften  fy  die  kunften  haddens'  altoos  ree) 
Sy  weende  bitterlick,  of  dé  al  of  fy  't  dé : 
Ten  leften  wierdt  het  ernft ,  en  Trijn  begoft  te  baren , 

Als  Vrouwen  doen  die  baren, 

Alfoo  de  tijdingh  qtiam ,  haer  mann  waer  omgebracht : 
Want  fy  verftond ,  men  had  haer  man  weerom  gebracht. 

138.  Jan  onfchuldigbr. 

't  TS  waer,  'tgelijckteen  Manilaghs 
*■  Maer  evenwel  den  anflagh 

Die'r  de  Baillicu  op  heit 
Is  altemael  bedurven : 

Dus  heeft  her  Jan  verkurven  -, 

Hy  heefter  onlanghs  een  in  't  Bofch  ter  neer  geleit  5 
Maer  't  was  een  moye  Meid , 
En  s'  en  is  niet  gefturven. 

D  d  3  139.  Jan 
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1 39.  Jan  ile  ¡locker. 

\  O  Eb  Jan  alleen  te  gaft  gebeden , 

■■-"•*•  En  hebber  meer  fchae's  by  geleden 
Als  hadd'er  dry  of  vier  gebraft : 
My  dunckt  Jan  is  een  dapper  gaft. 

140.   Dirck  aen  'i  geewen. 

¡Jrck  heet  een  wacker  mann  ■, 
'k  Hoor  dat  hy  wacker  eten  > 

En  wacker  drincken  kan  5 
Het  moet  all  Wacker  heecen 

Wat  hy  by  nacht  of  dagh  ,¡ 
Of  doen  of  laten  magh.  [ 

Daer  komt  hy  uyt  fijn  bedd ,  en  doet  noch  niet  als  gapen : 

Is  't  wonder  dat  hy  geewt,  die  wacker  heeft  geilapen. 
.141.  Slet  toe. 

LI  die  wel  ft  erft  heeft  wel  geleeft : 

Maer  't  is  niet  yeder  een  gegeven , 
Dat  hy  ten  einde  van  't  quaed  leven 
Noch  tijd  om  wel  tefterven  heeft. 

14a.  Vierdagen. 

C  Oud' ick  de  Heilig' dagen  vieren , 
^  Seid'  een  onnofel  Ambachtsmann , 

Dat  kan  de  rijekeby  fijn'  vieren ; 
Daer  weet  men  t'mijnent  n  iet  eens  van  : 
'k  En  hebbgeen  geld  om  Turf  tekoopen , 
'k  Weet  hout  noch  kolen  te  beloopen , 
Hoe  kan  ick  vieren  nachtof  dagh  ? 
Maer,  lijdt  men  dat  ick  wereken  magh , 
Soo  weet  ick  raed  felfs  om  te  fweeten  -y 
En  wilt  ghy  dat  geen  vieren  heeten , 
Ten  minften  falder  watgefchien 
Daer  med' ick  Turf  en  Hout  verdien: 
In  Somma,  laet  de  Papen  tieren, 
'k  Moet  wereken  of  ick  kan  niet  vieren. 

143.  Aen  NceL 

XJ  Eel  heefteen  paer  niew'  fchoenen  aen , 
■*-      Met  goud  en  filverdraer  gela'en , En 
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En  daer  een  niew  paer  hofen  by 

Van  Engelfch'incarnatezy. 
Nu  zijn  de  rocken  in  den  weegh  j 
Men  liet  het  goetje  niet  te  deegh , 
En  dingen  die  men  niet  en  fiet, 
Wat  baet  het  of  men  s'  heeft  of  niet  ? 
Maer,  Nee!,  daer  is  goet  helpen  aen: 

'k  Wouw  op  mijn'  handen  leeren  gaen , 
Gelijck  de  Koorde-fpringers  doen , 
En  proncken  foo  met  Kous  en  Schoen. 

144.  Hout  voor  Tfer. 

KEes ,  waert  ghy  mijns  gelijck ,  ghy  foudt  my  niet  langh  dagen, 

lek  bracht  u  lichtelick  't  rapiertje  voor  den  dagh : 
Nu  ghy  bequamer  zijt  om  eicken  hout  te  dragen , 

En  geen  mann  van  mijn'  ilagh , 
Soo  moet  ghy  noodtelick  een  mann  zijn  van  mijn'  ilagen. 

145.  Nietve-jlagb. 

A  Ls  Trijn  haer'  eerilen  mann  niet  naer  fijn'  finn  en  kuiften 

*"*  All  wat  hy  haer  beval ,  foo  floegh  hy  haer  met  vuiften  ■, Haer  tweede  lieffte  komt  met  ftocken  voor  den  dagh  j 

Nu  heeft  fy  weer  een'  mann ,  maer  't  is  een  ander  ilagh. 
146.    Wel  gegift. 

'kCEi  gifterenaenjan,  uw'  Wijf  kan  't  niet  langh  herden  -9 
^        Ghy  fult  haeil  vader  werden , 

En  wat  fy  dragen  magh 
Komt  eer  langh  voor  den  daghj 
Soo  wy  daer  pas  af  fpraken , 
Begon  de  Vrouw  te  kraken , 
En  s'  is  te  middernacht 

In  't  kinder-bedd  gebracht : 
Mijn'  giflingh  is  all  wel  genomen  , 
Het  kind  is  voor  den  dagh  gekomen. 

147.  Jonge  Bettje  gewaerfchout. 

\ T7  At  mooght  ghy  liggen  trouwen ,  Bett  ? 

™    Ghy  zijt  pas  feftien  Jaren: 
Weet  ghy  wel  hoe  ghy  ftaet  te  varen  ? 

Van  t  kinderbedd  in  't  kinderbedd. 
14.8.  Teunens 
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148.  Teunens  Adel. 

At  magh't  volckvan  haerafkomftdroomen-j 
Sei  Teuntje  lichtvoec  by  den  Wijn ; 

lek  gun  een  yegelickdeiijn'  ■, Maer  wie  heeft  em  niermeer  vernomen 

Een'  beter  afkomftalsde  mijn  ? 
Slet ,  ick  ben  eelder  als  ick  fchijn  j 
lek  ben ,  de  Leer  eens  afgekomen 

Op  't  tippje  van  deleite  pijn, 
Ter  bede  van  een'  fchoon'  Bagijn: 
All  quam  ick  van  den  Paus  van  Romen, 

Mijn'  afkomit  moght  niet  beter  zijn. 
149.  Mifverfiand. 

*En  Do£borfeijan  in  fijn' koorts, 
'Hy  fouw  haeft  op  de  been  zijn : 

Vaft  lietm'  hem  mager  als  een'  Toorts 
En  dorr  in  all'  lij  n'  Le'en  zij  n. 
De  Do£tor  gaf  hem  goed  belcheid  -, 
Hem  is  gefchiet  als  was  gefeit ; 
Sijn  vleefch  is  meeft  verdweenen , 
Hy  is  haeft  op  de  beenen. 

150.  Piers  eerfte  nacht. 

Pier,  dronckenBruydegomm,  heeft  lijn' Bruyd  laten  leggen 
En  opftaen  even  eens  als  fygefch apen  is: 

My  dunckt  men  kan  niet  beter  feggen , 
Dan  dat  de  Bruyd  beflapenis. 

151.  Onfeker  verwacht. 

TCk  hoor  de  li'en  vaft  praten 
■*•  Wat  my  te  wachten  ftaet 
Uy  t  Klaefens  njck  en  Staet  : 

Maer  't  kan  my  weinigh  baten : 
Klaes  fal  my  wat  na  laten , 

Soohy  't  niet  na  en  laet. 
1  y  2.  Acnpchte  Mathijs. 

TV/T  Achijsis  een  Haeghs  kind  geboren  , 
"^  -*  En ,  werden  Schepenen  gekoren , 
Hy  meent ,  men  magh  hem  niet  verby  : 
Maer ,  Thijs ,  daer  hoort  wat  anders  bv : 

To! 
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Tot  Schepen- ftoelen  te  bcklcedcn 
Hoort  wetenfehapp  van  recht  en  reden ; 
En  hoe  paft  u  dat  onderwind , 
Die  niet  en  zijt  als  een  Haeghs  kind  ? 

153.  Ti  del  beloven. 

TJY  maent  haer  felven  ftaegh ,  en  feytm'  op  alle  ftratcn  , 
*■  U  komt  noch  geld  van  my :  en  ftaegh  en  is  't  maer  praten , 
Daergeengeldopenvolght:  wat  helpt  my  't  praten,  Fy? 
Altoos  komt  my  mijn  geld ,  en  noyt  en  komt  het  my. 

154.  Schielicke  mildheit. 

X  T  7  At  is  een  gierigh  mann  ? 

*  »  Die  geen  goed  geven  kan , 
Dan  als  hy  't  niet  kan  houwen  j 
En  die 't  lbo  noode  derft 
Dat  hy  felfs  als  hy  fterft 

Noch  banghisvoor  't  berouwen. 
Soo  gingh  't  metonfenjaep. 

Die,  metfijn'leftengaep 
In  iijn'gebueren  armen , 
E  erft  gifteren  den  armen 
Met  hondert  pond  bedacht. 
Wie  had  dat  oy  t  verwacht , 
Dat  fulck  een  bloed  der  bloeden 

Met  fulck  een'  moed  der  moeden 
Sou  taften  in  fijn  deegh  ? 

'tlswaer,  maer  hy  was  veegh. 
155.  Acn  lichte  Griet. 

'tEN  raeckt  Jans  koude  kleeren  niet, 
■*-' Wat  hy  aen  fijn  licht  Wijfje  fiet , 

My  dunckt  hy  heeft  dat  wel. 

't  Raeckt,  niet  fijn' koude  kleeren  ,  Griet, 
Maer  't  raeckt  u  warme  Veil. 

156.   Geweïgert  en  getvenfeht. 

3k  T_J  Eb  Thomas  langh  vergeeffch  gebeden , 
-*-  ■*  Dat  hy  toch  eens  uy  t  komen  wouw : 

Het  fchijnt ,  het  lagh  my  op  mijn'  leden , 
Dat  men  't  hem  licht  beletten  fouw. 

II.  Deel.  E  e  Flus, 
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Flus ,  hoor  ick ,  heeft  de  Schouth  den  bloed  by  'c  hoofd  genomen-, 
En  wel  gelegett  uyt  de  kou  w : 
Hoe  geerne  foud  hy  nu  uyt  komen ! 

157.  Jans  welvaert. 
JAn  is  fterck  en  gefont  van  lichaera  en  van  leden , 

't  Is  een  wel  varend  knecht ,  maer  onbefuyft  en  domm  > 
Hy  ment  fijn' eigen  karr,  en  fmijtfe  veeltijds  om: 
Dat  's  wel  gevaren  ,  Jan ,  maer  't  is  niet  wel  gereden. 

158.  Quaet  opvoedfel. 

r\Irck  fchickt  fijn  Soontjen  op  met  fijn'  gebloosde  kaken , 
*"-^En  fijn'  gekrulde  kuyf ,  als  of  't  een  Meisje  waer : 
Hy  hadd  ons  van  fijn'  Soon  belooft  een  Mann  te  maken ; 
Nu  werdt  het  altemael  de  Moer ,  en  niet  de  Vaer. 

159.  Klaes  vergifi. 

KLaes  wilt  Cornelie  enckel  trouwen } 
Noch  vriend  noch  vyand  kan  hem  houwen : 

God  geve  dat  hys'  enckel  vind' , 
Want )  heb  ick  't  wel ,  fy  is  met  kind. 

1 60.  Een  gehangen  dief. 

'k  C  Agh  door  en  door  de  ftrick  daer  in  ick  wierd  gevangen , 
^  'k  Sagh  door  en  door  de  ftropp  daer  in  ick  wierd  gehangen 

Ick  raeckte  niettemin  om  hals  door  defe deur , 

't  Gaet  niet  vaft ,  fteeckt  u  in  geen  gat ,  of  ilet'er  deur. 

Einde  des  feventienden  Boecks. 

ACHTTIEN- 



ACHTIENDE    BOECK. 

SNELDICHT. 
i.  De  Pefi  ten  einde. 

EPlaeghin  ditgeweft 
Heeft  ons  veel  volcks  doen  derven , 
En  op  de  vuyle  veft 
En  ongefiene  werven , 

Met  menfchen-vleefch  gemeft , 
Doen  werpen  by  defcherven. 

De  goede  God  in  't  left 
Die  alles  doet  om  't  beft, 
All  blij  ven  wy  't  verleer  ven , 
Moe  branden  en  moe  kerven  , 
Moe  menfehen  te  bederven , 
Heeft  deern iss  met  de  reft 
En  haer  bedroefde  erven , 

Verfmoort  de  Peft  in  't  neft , 
En  doet  defterfte  fterven. 

z.  Kruj/d-Jlagb  te  Delf. 

A  Ls  't  Kruyd-huys  't  krijthuys  wierd,  wat  wafler  een  erbarmen  > 
■*•"*•  Wat  hoordemen  rondom  all  klagen  en  all  kannen  .' Heel  Delf  ftond  overend.  hoe  overend?  Wel  meer  : 

Een  groot  deel  van  de  Stadt  laghgrotiwelick  ter  neer, 

3.  Oudanckbaerheit. 

i  E  menich  zy  voll  van  waerdigheit : 
Is  hy  daer  by  ondanckbaer, 

Sijn'  waerde  en  is  niet  ganckbaer 
Noch  hier,  noch  in  der  eevvigheit. 

4.  Kocb. 
't  TS  al  de  felfde  fond ,  ondanckbaer  zijn  en  ftelen  : 

-* Maer  d'een  werdt  niet  geftraft ,  en  d'andere  koft  keelen. 
Sy  dienden  beide  met  gelijcken  loon  betaelt , 

Soodiemy  't  mijn  onthoudt  als  die  my 't  mijn  onthaelt. 
Be  1  y.  Aen 

D! 
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5.  Aen  ftegen  Aert. 

TV /í  Y  dunckt  't  en  waer  geen  deegh ,  Aert , 
■*•*-*  Soo  ghy  niet  ílijf  en  iteegh  waert, 
En  minder  fteen  als  deegh  waert  j 
En  niemant  in  den  weegh  waert ; 
Want  foo  ghy  foet  en  dweegh  waert 

'k  Souw  meenen  dat  ghy  veegh  waert. 
6.  Aen  een  arm  rijck^man, 

f~^ Hy  zijt  wel  vijftien  mael  foo  rijck  als  ick  op  't  minft, 
^*  En  ick  wel  fellien  mael  meer  meeilers  van  mijn'  winft, 
Ellendigh  Rentmeefter  van  ongeduldig'  erven , 
Die  naer  uw  leven  niet  en  ftaen,  maer  naer  uw  fterven , 

En  tellen  elcken  beet  die  ghy  in 't  uwe  bijtt, 
Als  waer  uw  Avondmael  van  nu  af  haer  ombijt  > 

Ick  klee  my  als  't  my  lufl: ,  ghy  als :  ick  derft  niet  leggen  : 
'k  Slaep  ruitiger  als  ghy ,  en  't  fcheelt  vry  veel  in  't  leggen , 
Mijn  huys  is  langh  voltoyt ,  't  uw  is  noch  onbegoil  > 
Ick  eet  all  wat  my  luft ,  ghy  all  wat  minfte  koft , 
Ickderv  al  wat  ick  moet,  ghy  fchricktmy  na  te  derven  > 

Neemt  dat  wy  t'famen  door  een'  wei  voll  llooten  fwerven : 
Of  uw  Pols  langer  is  als  mijne,  watis'tdan, 
Soo  ghy  voor  flooten  ihaet  daer  ick  ruy  m  over  kan  ? 

7.  Op  de  uytfpanmnge  der  Vernuften  door  I.  van  Someren. 

"V  TErleeght  uw'  behgheit  om  hier  wat  nyt  te  fpannen , 
*    Gefpannen  herfenen ,  die  door  de  Boccken  reilt, 

En  die,  doorpeilende,  ufelvenoyerpeifi:: 

't  Is  hier  goet  peifteren  :  maer  iiet  toe,  letter-mannen , 
Of  de  Reis  hanghter  aen  :  d'uy  tfpanningh  is  foo  foet , 
Dat  fy  't  weer  inipannen  by  naer  vergeten  doet. 

8.  Teeringb  na  Neerhigb. 

y^Ic  meer  will  hafp'len  dan  hy  fpint, f-~  En  meer  will  eten  dan  hy  wint, 
Bedrieghtfijnfelven,  en  bevindt 
Dat  hy  fich  al  te  laet  verfint. 

Wanneer  op  't  left  fijn  onderwind , 
Als  van  een  onbefcheiden  kind , 

Onwetend'  flecht,  of  willens  blind, 

Ge- 
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Gelijck  't  met  ydelheit  begint 
Moet  eindigen  in  roock  en  wind. 

9.  Voorficbtigbeit. 

rTv5fs  is  een  welbeforght  Soldaet  j 
•*•  Daerfchijnt  een  Hopman  in  tefteken: 
Hy  heeft  voorikhtelick  geweken , 

Daer  't  ginghaen  't  vechten  voor  den  Sraet. 
En  waerom  heeft  hy  fich  geborgen  ? 
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Niet  anders  als  van  louter  lbrgen. 
._ 

T  "TW knechtfei,ghy  waertuyt: 'kgeloofden't,engingh\vegh3 
^  Al  hoorden  ick  u  lp  reken : 

Nu  ben  ick  t'huy  s ,  en  roep ,  laet  my  mijn  hoofd  niet  breken  j 
'kBenuyt:  gelooftghy  'tniet,  daer  ick  het  felverfegg? 

1 1 .  Wel  dienen. 

HPRou  w  dienen  is  't  niet  all ,  gehoorfaemheit  en  ipoed 
■*■  En  zijn  maer  halven  dienltj  indien  daer  niet  van  binnen 
Op  't  buy  tcn-werck  en  paft  een  vrolickheit  van  linnen : 
Die  doet  all  wat  hy  kan ,  en  geerne,  die  voldoet. 

i.  Gp  een  Zujlichemfcbe  Winter-reis. 

E  Wael  litt ;  Seggen  hier  de  lieden : 
Ja  wel ,  wat  heeft  het  te  bedieden? 

Ick  wouw  haer  banck  gefpleten  waer , 

En  dat  fy  moe  gefeten  waer  -, 
Soo  möght  ick  eens  aen  't  fitten  komen : 
En  dienen  my  van  weecke  ftroomen  5 
De  harde  zijn  my  veel  te  gladd : 
O  heiligh  ongevroren  natt : 
Die  op  u  aen  de  riemen  fat  Í 

13.    Op  de  felve. 

E  winter  is  afgrijlTelick: 
Die  hier  een  omgevall  will  mijen 

Die  dient  all  vry  wat  wijflelick  j 

't  En  deught  tot  varen  noch  tot  rijen: 
De  Stroomen  ilaen ,  de  Dijeken  glijen> 

't  ís  allom  Ys  en  ylTelick.    - 

E  e  3  14.  NQck 

D' 
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14.  Noch. 
'Et  Ys  is  effen  om  te  treden: 
Maer'tiseen'  Goddelickereden, 

Die  ftaet ,  fie  dat  hy  niet  en  vall' : 
Gedenckt  dit ,  weelderige  menfchen , 
Die  fchier  niet  meer  en  weet  te  wenfchen , 

Hoe  gladder  wegh ,  hoe  reeder  vall. 

15.  Noch. 

'Ck  was  op  een  verdrietigh  reifen , 
LDaer  my  niet  aen  en  kift  te  peifen  , 

Al  fteecktfe  my  noch  in  de  borft : 

Daer  viel  een'  Sneew  op  harde  Vorft : 
Sneew !  feidick,  en  miflchienick  lachten , 

Maer  't  waren  danckbare  gedachten , 
Van  een  gevoeghlick  hert , 
De  wegh  valt  fueren  herdt , 

God  wil  't  fuer  fuyckeren  en  't  herde  wat  verfachten , 
Daer  volghde  regen  op  die  Sneew, 
Siet,  feidick,  moedighalseenLeew, 

De  Heere  fendt  ons  plafièn , 
Om  tranen  af  te  watten; 
Dit  is  fout  water  en  dat  foet , 

Soo  is  't  all  dat  den  Hemel  doet. 
16.  Jans  welftrekentheit. 

'An  fpreeckt  fijn  Franfch  en  fijn  Latijn  > 
Hoe  goede  talen ,  ftaet  te  weten  ; 

Hy  noemtfe  wel  met  reden  fijn', 
Die  Franfch  noch  Roomfch  en  mogen  heeten. 

ij.  Menfchen  acid. 

|E  menfchen  luften  averechts 
Naer  'tgeenmen  haer  belaft  te  haten  : 

Landsheeren ,  Rechteren  en  Staten , 

Verbiedt  ghy  't  quaed ,  beveelt  het  flechts> 
Sy  fullen  't  quaed  van  quaed heid  laten. 

18.  Neels?r.ifi'ö?«. 
TTTAeromNeelPeerlendraeghr,  dan  fijn  en  dan  cèns  vals, 

"  v  Bcduydt  fy  meteen  woord  dat  wacr  is  >  om  haer' hals. 
ip-  Bc 

Jl 
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Sneldicht.  22? 

19.  De  Vrouwen  ba.es. 

"T\ At  meefte  Vrouwen  Broecken  draden  , 
-*-VAls  't  niet  en  was  'm  oude  dagen , Daer  ben  ick  niet  feer  in  begaen . 

't  Quaedft  is ,  iy  hebbenfe  meeft  aen : 
En  'tmeeftvari  allen  te  beklagen  , 
Men  kan  't  niet  mereken  aen  haer  gaen. 
De  Mans  doen  of  iy  't  niet  en  fagen ; 
Vaft  duyekt de  Sonn  all  voor  de  Maen. 

20.  Neels  oude  Wam. 

\  T/r  At  heeft  Neel  voor  een'  mann ,  een  fteenen  of  een'  houten  ? 
*  *  Want,  als  ick  hem  te  recht  belle ,  den  ouden  knecht , 

My  dunckt  het  ftaet'er  flecht , 
En  laff  en'  ongefouten ; 

En  Neel ,  te  gaft  genoodt  hngh  naer  het  left  gerecht , 
Goe  vrouw,  en  heeft'er  niet  te  bettaf  als  kou'  bouten. 

21.  Annas  verwarde  fchoon. 

TTAer'  oogen  zijn  fchoon  rood,  haer' lippen  blanckenbleeckj 
■*•  -*Haer'  handen  hard  en  ftijf ,  haer'  borften  flap  en  weeck, 
Haer  neus  is  dunn  en  fpits ,  haer'  vingers  lomp  en  plompjes , 
Haer'  knijen  fchrael  en  fmall,  haer'  voeten  rond  en  ftompjes, 
Haer  voorhoofd  kort  van  leeft ,  haer'  ooren  langh  van  lidt , 
Haer'  tanden  groot  en  fwart ,  haer'  tuyten  klein  en  witt , 
Haer  hals  is  als  een'worft,  haer  middel  als  een' wijn-ton: 
Men  vindt'er  alles  in  wat  in  een'  fchoonheit  zijn  kon  > 
'ris  altemael  wat  qoets ,  't  is  alternad  wat  fraeds  j 

De  kleine  fchortingh  is ,  't  en  ftaet  niet  op  lijn'  plaets : 
Defomm  is  goed  en  groot ,  genoegh  om  uyt  te  munten ; 

Maer  't  is  een'  mengelbors  van  veel'  verwarde  munten  $ 
't  En  is  geen'  fchoonheit,  'tiseen'fchoonheits  Annagramm, 
En  als  ick  haer  foo  prijs ,  foo  werdt  ons'  Anna  gramm , 

2;.  Op  Reynier  den  berifper. 

TJ  Einier  will  yeder  een  berifpen 

^  Terwijl  hy  ftaet  en  rifpt  vollbier: 
Ick  weet  niet  watter  meer  ftinckt  fchier, 
All  dat  benïp  of  all  dat  nfpen. 

23.  Teunens 
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Teunens  enfchuld. 

TEuniseen  weetniet,  dat 's  bewefen  en  gewiss, 
En  dat  hy  't  niet  en  weet  is  emmers  foo  waerachtigh : 

Watlight  men  't  hem  en  wijt  ?  de  mann  en  is  'tniet  machtigh  : 
Hoe  wilt  ghy  dat  hy  't  weet',  daerhy  een  weetniet  is? 

24.  Rbijnfcbe  JVijns  d'balf. 

X  7Erkoopt  ghy  my  dat ,  Jan ,  voor  fuyv'ren  Rijnfchen  wijn  ? 
V  Naer  dat  ick  uyt  fijn  weien 

Waerfchijnelick  kan  lefen , 

Sal  't  wel  half  Rijnfche  wijn  en  half  Rijnfch  water  zijn. 
2  5 .  Kofieück^  pieker. 

DIrck  was  mijn  Advocaet,  en,  of  ick  peep  of  fongh, 
En  of  ick  fprack  of  fprongh, 
Voor  pleiten  en  voor  praten , 

Moft  ick  hem  in  een'  weeck  'k  weet  niet  hoe  veel  Ducaten : 

Dirck  heeft  een'  gau  we ,  Ja  hy  heeft  een'  gouwe  tongh. 
16.  Aen  Jojfrou  M.  van  Orfmael ,  met  mijn'  Oogentroofi. 

Hier  is  den  Almanach ;  beklaeght'er  u  niet  van  -, 
Ghy  hebt  hem  willen  fíen :  valt'er  veel  op  te  leggen , 

Of  werpt  hem  wegh,  of  valtinflaep,  en  laet  hem  leggen, 

Dat 's  all  de  trooftdien  ick  uw'  oogen  geven  kan. 
27.  Jan  wel  belaten. 

HPRijn  heeft  haer  moyegoed  aen  Jan  haer'man  gemaeckt ; 
•*-  De  rechten  erfgenaem  en  krijght'er  niet  een'  veer  af; 
Hoe  dat  hetTeilament  gelooft  werdt  of  gelaeckt, 

Jan  hiel  veel  van  lijn  Trijn  -,  nu  houdthy'r  noch  veel  meeraf. 
28.  Berouwen  gift. 

A  LI  wat  ghy  geeft  dat  zijt  ghy  quijt, 

^~*  En  't  heeft  een'  eigenaer  bekomen  : 
Soo'tuberouwt,  of  foo 't  u  fpijtt, 
Weet d at gh' een  Diefgeworden  zijt: 
Stillfwijgends,  hebt  ghy  't  weer  genomen. 

2-;.  Spoedige  gehoor t. 

T^Laes,  hebt  ghy  geen  gevall,  ghy  plompaertalsghyzijt, 
-^In't  kramen  van  uw  Wijf  fes  maenden  voor  dc;i  rijd  ? 
Ey,  daer  fteeckt  voordeel  in ,  'klïeaen  dat  kind  Jijn  wefen, 
't  Sal  een  voortvarend  knecht,  een  goed  poft-rijder  wefen. 

30.  Confijiorit 
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30.   Confiflorie. 

WAtlight  men ftaeghen  kijft  infeker'  Confiftorie! 
Is  't  Confiftorie  daer,  oft  iftmacr,  com,  fitt,  ftoorjc? 

jl.  Vaftelavond-Paep. 

XI Eeroom  en  preeckc  maer  alcemet , 
En  ftadigh  fiet  men  hem  te  Pankoeck  ofte  Wafel } 

Men  magh  wel  feggen,  Heeroom  lett 

Min  op  de  Taf'len  van  de  Wett, 
Als  op  de  wetten  van  de  Tafel. 

52.  Doen  hy  weten. 

TAIrck ,  meent  ghy  dat  dat  leeren  heet, 
^-^ Altoos  te  leien  en  te  leeren 
Wat  doen  en  laten  is  met  eeren , 

En  noytte  doen  wat  dat  ghy  weet? 

33.  Op  de  heilige  fiojfen  van  V.  ab  Oofterwijck. 

IS 't  rein  fpel ,  Oofterwijck,  en  kan  't  de  waerheid  lijden, 
Datw'  ons  in  heilige  treur-liederen  verblijden? 

Siet,  MannGöds,  watuw'penn,  uw'  foete  penn,  all  doet, 
DieGalltocSuyckermaeckt,  en  Honigh  perft  uyt  roet. 

34.   Niew  Jaer. 

TCk  weet  niet  hoe  fich  'tvolckvergaeptaen  Niew-jaersdagh, 
■■•Alsfagh  men  heden  dat  men  gift'rennieten  fagh: 
't  Jaer  is  een  kettingh ,  en  fijn'  fchakclszijn  fijn' dagen  , 
Die  fien  wy  dag'licks  niew,  foo  wy  fe  gift'ren  fagen  : 
't  EnisnietalledaeghdeneerfteinLouwmaend  j  maer 
Is  't  niet  dry  hondert  vijf  en  feftigh  mael  Niew  jaer  ? 

3  5.   Trouw  en  waerde. 

Vind  ick  y  et  waerdiger  als  u ,  Trijn ,  jongh  of  oud  , 
Ickfalder,  weeft  verdacht,  mijn  heele  hert  aen  hangen: 

Maer  't  is  foo  verre  van  uw'  vrees  als  mijn  verlangen  5 
Daerom  lacht ghyd'er  med',  en  daerom  fpreeck  ick ftout. 

3<S.   Zedige  wapenen. 

'k  C  Ie  jonge  jonckertjens  met  menighten  opftraet, 
^Metmonden  vol  gevloecks  als  dolle  kuyekens  baren  : 

Sy  meenen  dat  gelaet  den  degen  heel  wel  ftaet  : 

'k  Wouwdegenlicke  li'ende  dcgelickfte  waren. 
II.  DeeL  Ff  37.  Onnofde 
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   37.  Onnofele  vlijd. 

KAn  ick  Spacnfch,  lei  Boer  Jan,  en  foud'  een  Spagnaert  weeren 
Die  iijn  wijf quellen  wouw,  daerfylaghuythaerkleeren : 

Doch ,  fpcack  hy  (en  ftond  op}  de  Kotter  kan  die  tael  j 

Trijn,  wacht  een'  oogen  bliek,  't  is  beft  dat  ick  hem  hael'. 
38.   Verlegen  kind. 

I  Aerm'eerft  een  kind  verlegen  vindt, 
£n  weet  ick  met  ter  degen  ¡ 

Wie  meerder  is  verlegen , 

De  Moer,  deMinn,  of 't  Kind. 
39.  Noo  gedaen ,  oock  gcdaen. 

DIrck ,  fprack  ick  ,  goede  vriend ,  wat  luft  u  aen  een'  Vrouw 
Te  vrijen  die  noyt  Ja ,  en  altoos  Neen  wil  feggën  ? 

Die  de  Stade  winnen  will ,  feid  hy ,  moet  haer  beleggen , 

'k  Hebb  liever  dat  iy  'c  nood'  dan  dat  fy  't  noot  doen  fouw. 
40.    Laftige  Rekfningh. 

ÏAn  houdt  goe  Tafel ,  Jan  doet  lecker  fpijfe  foecken , 
En  van  den  beften  dranckuyt  allerhande  hoecken. 

Nu  't  aen  't  betalen  gaet,  weet  Jan  niet  wel  van  waer: 

jan  heeft  t'huys  over  hoop  veel'  fware  Boecken  •,  maer 

'jans  Tafel-boeckjen  ishetiwaerftevan  fijn'  boecken. 
•  41.  vis  Major, 

T^\Ievan  een' Walvifch  wierd'  verilönden  in  de  zee 

-■-^Sou  klagen  van  geweld ,  quam  hyweer  op  de  Ree : 
Ja  meer  als  groot  geweld :  want,  fiet ,  een  Walvis  is 
ris  major ,  en  dat  is  meer  als  een  groóte  viss. 

4:.   Trijn  hertrouwt. 

\li  En  fiet  Jan  Dronckeluyt  de  roo  Druy  v  in  fijn  wefen : 

i\ i x rijn  maeckt  hem  niettemin  den  tweeden  van  haer' mans. 

Trijn  heeft  veel  tijds  gefpilt  ia  't  lefen  van  Romans, 
Nu  heeftfe  degeUck  een  roo  man  uy  t  gelefen. 

43.  Klaes  bertroutpt. 

j^*  Laes  dencktgedurigh  aen  fijn  foete  Vrouw  Sufanne : 
•J-^-Anne  heet  fijn1  tweede  pry,  die  kaeckeltfonderend. 
Wel  te  pass  is  lij  n  mond  den  eerften  naem  gewent : 
Hy  heeft  noch  ftadigh  niet  teroepeaals,  fus,  Anne. 

44,.  Mijlwfi. 
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44.  Miftrooft. 

MYn  recht  is  alfooklaer  als  'tmiddagh-lichtkan  wefen , 
En ,  m'  heeft  men  ftaegh  gefeght ,  'k  en  hadde  niet  te  vreefen: 

Nu  is  mijn  Advocaet  van  heel  verdraeyden  iïnn : 
lek  vrees  hy  moet  niet,  maer  hy  will  my  doen  verliefen  : 

Wie  knoopen  vindt  in  biefen 

Die  maeckts'er  felver  in. 

45.  Lijdfaembeit. 

'k  CN  will  niet  aen  de  wraeckj  ick  will  geduldigh  hooren 
*-*         't  Onhebbelickfte  woord: 

Soud'  ick  mijn'  God  verftooren , 
Om  dat  men  my  verftoort  ? 

46.  Truy  in  't  gebaer. 
TRuy  kraeckten  om  een  kind  te  lofen  ,  dat  de  Hoer 

Geraept  had  by  een'  Boer ; 
En  fei,  'twaswonderlick,  menhadhaerin  haer leven 

Soo  menighmael bekeven, 

Dats'  uyt  den  arbeid  liep ,  en  uy t  plaifieren  voer  > 
Nu  s'  in  den  arbeid  fat ,  bekeef  haer  Vaer  en  Moer. 

47.  Een  kind  t'hujrs. 
T_T  Eeft  Neel  een  Speel-kindjen  gekregen  ? 
•*■  -"-Soowerdt  gefeght,  maer  niet  te  degen: 
'tlsKlaesgefonden,  enhy  feit, 
Dat  hy  het  kind  gekregen  heit. 

48.  Aenftootdicke  toenacm. 

HEet  ghy  uw'  mann  uw'  kind ,  gelijck  de  malle  Vrouwen ; 
Datmoghtu  wel  berouwen: 

Ey  j  Neel ,  fpreeckt  foo  niet  meer  -,  't  gaet  erger  als  een*  Hoer : 
Want  is  uw  mann  uw  kind ,  foo  foent  uw  mann  fijn  Moer. 

49.  Vjtfchey. 

BLanck'  Anne  fagh  foo  fuer  als  Teun  haer  fou  genaken 
Op  houwelickfche  faken  > 

Dat  hy  den  handel  brack ,  en  raeckten  op  fijn  paerd , 

Blauw'  oogen  dochten  hem  geen'  blauwe  fchenen  waerd. 

Ff  1  jo.   Hob- 
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50.  Dobbel  gevalt. 

JAn ,  duy  felhoofdigh  van  den  dranck , 

En  vaeck'righ  onder  *t  preken , 
Viel  van  een  niette  leegen  banck 
Om  hals  of  been  te  breken. 

My  dunckt  de  mann  niet  mail  en  was 
Die  doe  fei  onder  allen , 

Dat  Jan  in  flaep  gevallen  was , 
En  was  in  flaep  gevallen. 

51.  Pier  en  Neel. 
Pleterwoeckert,  Neel  heeft  grillen, 

Enfy  woeckert met haer'  billen; 

Defe  zijn  in  echt  getre'en : 
In  't  vergad'ren  van  die  herten 
Komt  Latijn  en  Duytich  by  een 
Male  parta  en  malle  perten. 

51.  Gedienftigheh. 

DAer  woont  een'  Maeghd  niet  verr' van  hier, 
Daer  van  men  met  groot  wonder  feit , 

Sy  dient  haer'  vrouw  voor  Camenier , En  al  de  knechts  voorondermeid. 

53.  Onbetiijdt  geluckj 

/"^Hy  trouwt  een  leelick  dingh ,  en  boos,  en  vuylenoud, 
^J  En  vreeft  ghy  van  bezijden 

Dat  ick  't  u  kan  benijden  ? 
Neen  feker ,  Jan ,  ick  will  niet  hebben  dat  ghy  trouwt. 

54.  Tijs  verongelijckt. 

^T^Ys  kreegh  van  achteren  een'  lapp 
-*■  Van  fijn' beminde  huysvrouw, 

Om  dat  hy  niet  vroegh  t'huys  wouw, Ter  liefde  van  den  ibeten  tapp ; 

En  klaeghd',  hy  was  bedrogen 
Van  erger  als  een'  logen , 
Want,  feid  hy ,  dat  was  achter  klapp, 

5  f .  Of  ouden  Ysbrants  Brujloft* 
COo  oud,  foo  koud, 

^En  nu  getrouwt? 
Wat  ieghtshv  my  van  Ysbrand ! 

'c  Moet  heet  zij  n  daer  het  Ys  brandt.  56.  Stijn 
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5<S.  Stijn  in  't  baeren. 

O  Tij  n  kraeckten  als  een  Vrouw  die  kraeckt , 
*^En  riep ,  ick  wouw  'ck  hier  door  waer , 
Met  beid'  haer'  handen  voorhaer, 
Och !  waer  ick  hier  niet  aen  geraeckc , 
Soo  waer  ick  hier  niet  aen  geraeckt. 

.57.  Aen  lichte  Trijn. 

/^Hy  maecktveel'  Rijmen  en  veel'Dichten, 
^*En  rinckelroy  t  veel  met  de  Nichten  : 
Ghy  lijckent  wel  wat  Dichtfter ,  Trijn  : 
Maer  ghy  moght  wel  wat  dichter  zijn. 

5  8.  Een  Schipper  fijn*  [chuyt  bomende. 

TCkvoorder  averechts  j  en,  als  ick  voorwaerts  gingh  > 
1  -^Soo  gingh  ick  achterwaerts:  wat  is  dat  voor  een  dingh? 

59.  Bcdenckt  u  [elven. 

E  En'  Joffrouw  quam  verby  een'  wagen 
Daer  menfchen  mift  op  wierd  gedragen, 

En  preutelden  en  vloeckte  toe  , 
En  hiel  haer  teere  Neusje  toe  : 
Ja ,  fei  de  Voerman  ,  foete  deeren  > 
Ghy  mooghter  u  wel  tegen  weeren , 
Gedenckteens  hoe 't  totuwentftaet, 
Ghy  loopter  ftadigh  mé  langhs  ftraet^ 

60.  y  a  en  Neen. 

T)Ier  houdt  hem  aen  den  Text ,  en  aen  fijn'  winit  meteen  y 
■*■  Alllijn'beloft'is  Ja,  en  all  fíjn  houden  Neen. 

61.  Neel  in  't  fieckzbedde. 

CLyfterien,  fei  Neel,  meent  ghy  daer  mete  fpelen? 

En  fpreekt  my  daer  niet  af}  'k  mag  'tin  mijn  hoofd  niet  veelen. 
Den  Apotheker  fprack ,  't  Is  v/el,  Neel>  maer  gelooft, 

't  En  falder  flusjens  niet  te  doen  zijn  in  uw  hoofd. 
61.  Klapper  aen  de  galgh. 

pier  hongh  fijn'  tongh  foo  wel ,  hy  koftfe  niet  bedwingen  j 
*■  Sy  raoft  ftaegh  kleppen ,  en  van  allerhande  dingen. 
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In  't  end  heeft  hy  't  geheim  van  't  Vaderland  ontdeckt  j 
Daer  is  niet  mé  gegeckt ; 
Hy  iiTer  op  gevangen 

En  aen  een'  galgh  geraeckt,  die  voor  een  baken  ftreckt : 
De  Vent  is  dood ,  en  noch  is  fij  n'  Tongh  wel  gehangen . 

6$.  Voermam  latijn. 

E  En  nucht're  Do&or  hadd  een'  droncken  Voermann  voor, 
Die  vracht  en  wagen  hadd  rond  om  geftort  in  't  fpoor  -, 

En  feid'  hem ,  t  was  voorvvaer  een  negligent'  omiflie : 
De  voerman  rij md*,  en  fprack ,  Heer ,  ick  beken  't ,  om  is  hy. 

<S4.  Fy  sevrtjdt. 
F  Y  leefde  wel  in  dwangh  van  Vaertjen  en  van  Moertje  > 

Daer  op  wierd  fy  gevrijdt,  en  trouwde,  en  wierd  een  hoertje. 

Men  feid* haer  menighmael ,  hebt  ghy  geen  fchaemte,  Fy  ? 
Wel,  feis',  ick  ben  gevrijdt  en  ben  ick  dan  niet  vry  ? 

65.   Eerlicl^fcbeldev. 

nPRooft,  Herten  Liefftentjezijn  namen  onder  velen 
-*-  Daer  Vrouwen  door  de  baiack  haer  Mannen  mé  beilreelen : 

Ncel  noemt  haer'  Mann  haer  kind ,  en  weet  waerom ,  de  hoer, 
Soo  feghts'  hem  alle  daegh  met  eeren ,  Soent  je  Moer. 

€6.  Vernoemt  gedierte. 

O  Aft  Menfchen  en  paft  Beeften 
*-    Soo  hier  lbo  daer  in  't  land 

Een  yeder  op  lijn*  leeften  > 
Soo  vindtgby  voorde  hand 

Dit  Menfchen  fonder  ziel ,  dat  Beeften  met  veriïand, 

67;   Vletters  hulp. 

I  Ck  fiedér  u  wel  door  te  helpen  ,  goede  vriend , 

-"■SprackTeun  lijn  Advocaer,  die  hem  rot  noch  roe  dient, 
En  heeft  hem  inder  dacd  wel  half  daer  door  geholpen  ; 

Te  weten  door  fíjn  geld,  iijn'fchueren  en  fijn'ftolpen> 
En  naer  ick  't  fpel  aen  fíe ,  daer  is  hoop  voor  de  reft , 
De  goeden  Advocaet  doet  noch  all  vaft  fíjn  beft. 

68.  Hoof- 
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68.  Hoofftbf  woorden. 

DAeriseendingh,  heet  Complimenten, 
Om  wel  te  feggen ,  felde  waer  > 

Dat  menfchen  uytilaen  van  gewenten  : 

Als 't  halffoo  dier  van  gelde  waer 
Als  Silver ,  Goud ,  of  Bezoar , 

Men  foud't  niet  halffoo  mild  Hen  Venten. 
6$.  NeeKV/^f; 

NEel  is  n  iet  Paus-gefint ;  pauferens  noch  veel  min  > 
Haer  edel  tongetje  moet  kleppen ,  uyt  en  in  : 

Soos' in  partijen  fongh ,  men  konfe  niet  doen  fwijgeh }  | 
Sy  waer,  fpijtPaufen,  aen  'f  pauCejrenniette;krijgcn. 

70^  Ouders)  trivft. 

i  f~^  Aet  het  u ,  Vaders ,  met  uw'  kindren  niet  naer  wenfchert , 
^Dencktdatghy  menfchen  zijt,  en  vaders  zijt  van  menfchen, 

71.  Klaes  'en  -Maey 4  bd  30 C I ¿ 
A/t  Aey  gaet  niet  veel  ter  kereken  5  .  d  uti  \i 
■*-'  -*Sy  maeckt  rne'er  wefeksvan  wereken. 

Met  Klaes  is  't  anders :  en  daerom  is  't  dat  fy  feght , 
Dat  Klaes  haer  felden  wereksgenoegh  te  voren  leght. 

ji.  UMk.  d<mck.  rf^i  "3 

Gierige  G hijs  had  ficlrovergeforghr.,  -rri  3¡G 
En  in  't  wanhoopen  fiinielvert-geworgntt':! 

Had  hem  fijn  knecht  niet  een  fneetje  gegeven» 

't  Lieper  op  't  end  van  fijn  gierige  leven : 
't  Loondatde  goede  knechtkreegh  voor  lijn' trbuw , 
Was  eenf  ctánck  hebt  j  mits  betalende  't  Touw,  oH 

!     •'  73.  Flotitpbegnpy 
ANdries  is  bott ,  én  vry  wat  feer : 

Nochderfrhy  tongh  en  tanden  flijpen , 
En  fpaert  den  groenen  noch  den  rijpen» 

Maer  treedt  een  yederop  fijn  zeep.' 
't  Gaet  tot  Andries  als  elders  meer , 
Het  min  ft  begripp  will  meeft  begrijpen. 

74.  Waerfcboumngh. 
TAle  geen  gerucht  verdouwen  kan , 
•*-^En  is  altoos  geen  Vrouwen-mann  y 
Wel  hem  die  fich  onthouwen  kan , 

En 



»3*  XVIII.    B  o  e  c  K, 

En  d'ongeruftheit  fchouwen  kan , 
En  aen  fijn  fel  ven  trouwen  kan : 
Ey  leert  dit  wel  onthouwen ,  Jan , 
Soo  komter  geen  berouwen  van. 

75.  Op  fchoone  Schriften  van  L.  van  Coppenol. 

Dit  's  Coppenol  fijn'  oude  hand 
Haer  jcughdige  betrachten. 

Wangunfiige,  ilijptghy  den  tand 
Van  nijdigegedachten  j 
Doec  eerft  een'  proeve  van  uw'  krachten  ;, 
Indien  ghy  Coppenol  vermant , 
Soö  komt  hem  vry  verachten , 

76.   Op  de  feLve. 

DE  Veer  die  dit  papier  lbo  vlugg'  heeft  overtogen , 
Vloogh  eertijds  over  Land  en  Water  door  de  Locht : 

Slaet  beide  vluchten  ga  >  'k  wift  geerne  wat  u  docht :, 
Of  fy  nu  beter  vheght ,  of  eertijds  heeft  gevlogen. 

.ns;:  '77>  Schoon  gefchnft. 

^  Yn  fchoone  woorden  hoogh  te  roemen , 
^j  Wel  fchrijven  heeft  oock  fíjn  befcheid  -, 
En  fchoone  letteren  zijn  Bloemen , 
Die  metgpe  reden  ftaen  te  noemen 

Een'iwijgende  welfprekentheid.  3  f~f 
78.  Noodigh  lijden. 

T"\Ie  geen  mis-feggen ,  will ,  noch  misdoen  kan  verfchoonen ,  j 
-*— *  Noenfchimp,  noch  tegenfpoed ,  noch  ongerechtigheid, Noch  ydelheid ,  noch  haetj  móet  na  der  Eewigheid , 

Of  naer  een'  wereld  daer  geen'  menfchen  in  en  woonen. 
79.  Aen  onheufche  Jan. 

OTuers,  grimmigh,  fteegh,  nietom bedaren, 
^  Onrein  van  zeden,  grauw  van  haren  •, 
Jan ,  hebt  ghy  dus  veel  rijd*  beleeft  5 
En  zijt  ghy  noch  dus lonbeleeft. 

80.  Spaneboomen  gebraudt ,  op  Hofmjckj' 

'k  J   Egh  al  mijn*  Wijfjes  op  het  Vier  : 
W egh  met  het  goed  5  wat  doen  í y  hier  ? 

Sy  ftoisen -brand  in  alle  Landen ; 
Nu  is  't  haer'  beurt  oock  eens  te  brando  n. 

81.  Arme 
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IS
  i-  Arme  ri

jckdgm. 
•pvle  't  wel  gewonnen  heeft  en  dieder  wel  af  keft , 
-L^Is  recht  een  rijckerman

n 
:  de  Boerdieuyt

gaetipitte
n, 

En  t'huys  vaft,  is  een  gcck  die  maeren  kan  befitten : 
't  Scheelt  veel  of  een  fijn  goed,  dan  of  iijngoet  een' heeft. 

81.  Stvacken  fiaet. 

'  Oe  fterck  zijt  ghy  wel  te  Hove  ? 
■  Vraeghd'er  een  niet  van  de  grove Loerende  op  een  kackerlack : 

Dertien ,  feid'een  van  de  Heeren  : 
Siet  toch ,  fprack  de  mann  met  eeren , 
Die  wel  wift  wat  daer  gebrack , 
Zijt  ghy  foo  fterck  en  lbo  fwack ! 

83.  Necl  deverfmfier. 

"Eel  will  haer  eens  te  deegh  verfinnen , 
Eer  iy  will  luyft'ren  naer  den  trouw» 

En  worden  van  een'  vrijfter  Vrouw : 
Maer  onder  't  mallen,  onder  't  minnen 
En  gaet  de  faeck  niet  foo  fe  fouw  : 
Sy  hebben  wat  te  vroegh  begonnen  : 
Nu  heeft  hem  Jan  oock  eens  verfonnen ; 

Hy  fcheid'er  uyr,  fyismet  kind: 
Neel  heeft  haer  eens  te  deegh  verfint. 

84.  Broeds  nood. 

ICk  noemde  een' Bedelaer,  brood- droncken  ,  over  il  ra  et : 

Brood-droncken,feid'  hy,Heer,daermede  moogtghy  proncken, 
De  naem  en  paft  my  niet  in  defen  kaelen  ftaet ; 
lek  heb  droogh  brood  gebreck,  en  heet  ick  noch  brood-droncken  ? 

85.  Aeltvaerdtge Teun. 

TEun,  feidick,  Teun,  ghy  zijt  aelwaerdigh: 
Hy  gaf  ter  antwoord  fpits  en  vaerdigh , 

Ael  heet  mijn'  vrijfter  >  waer  dat  waer  ! 
My  dunckt  ick  waer  dan  eerft  all-waerdigh , 
Als  ick  maer  eens  Ael  waerdigh  waer. 

II.  Deel.  Gg  86.  Claer 
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8(5.  Claer  de  Bruyd. 

CLaerisklaer,  foofyfeght,  en'tistotdaertoewaer; 
Haer  houwelick  gaet  aen ,  men  hoort  het  in  de  kercken  j 

Maer  s'  is  fwaerlijfvighjens  na  m'  aen  den  gangh  kan  mereken : 
Klaeris  Claer,  foofyfeght,  en  Claer  is  foo  niet  klaer. 

87.  Klaes  onklxer. 

KLaes  komt  te  kort,  na  datter  werdtgefeght , 
En  hy  valt  aen  den  Trouw : 
Men  feit ,  en  feit  te  recht , 

Daer  niet  en  is  verheft  de  Heer  fijn  recht , 
Maer  noch  veel  meer  de  Vrouw. 

88.  Tijds  nietigheid. 

FLusiswegh,  Nunuoock,  't  Aenftaendeenisnochniet: Hoe  driftigh  zijn  de  ftroomen 

Die  m'  in  de  dingen  iiet ! 
Daer  's  altoos  wat  verby,  en  altoos  wat  te  komen , 

Ennoyten  ifleryet. 
89.  Verloren  geld. 

JAn  ftek  en  Jan  herftek  mijn  uerwerek ,  en  't  en  baet  niet; 
Hy  treckt  al  vaft  mijn  geld  en  't  werek  rtaet  ftil ,  dat  gaet  niet. 

90.  Verflaje  't  wel. 
/""^  Hy  light  en  jangelt  als  een'  bell , 
^*  Verftajet  wel ,  verftajet  wel  ? 
Ey,  Klaes,  hetisonnuttepraet : 

My  dunckt  ick  't  wel  verfta ,  foo  ghy  't  maer  wel  veritaet. 
91.  Groen  houwelick- 

Ty  Aeckt  onfe  Pieter  foo  te  koy  met  onfe  Celie  ? 

■*-^  Ick  heet  dat  Bruylofts  bedd'  een  bedd'  met  Pietercelie. 
91.  Lichte  Truy. 

ryRuy  houdt  iich  als  wat  deeghs ,  en  't  is  een  gortigh  vereken : 
■*-  Ja ,  gaet  fy  met  die  huyck  ter  kercken  ? 

Neen,  feghr,  in  plaetlè  van  die  huyck, 
Gaet  Truy  ter  kercken  met  dien  buyck  ? 

£3,  Deegeliik^onbijt. 

|  Ck  vracghde  na  wat  deeghs 
Omt'etenonderweeghs; 

Mijn' knechts,  naer lange foecken, 
Verfagen  my  van  koecken ; 

Daer  had  ick  vry  wat  deeghs.  ^4.  Ma- 
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94.  Matighcit. 

|Irck  heeft  een' Roomer  ais  een  hoed, Daer  hy  wel  foo  veel  wijn  in  doet, 
Men  fouder  in  verdrincken  : 

Nochtans  foo  blijft  hy  in  de  maet, 

Die  rondom  'tj^lasgefchreven  ftaet : Men  moet  met  maten  drincken. 

95«  Haejtige  Trip. 

'"TPRijns  houwelickis  nauw  half  jarigh, 
**■  En  s'  heeft  een  vruchtjen  afgeleght  j 
Daer  werdtgelacchen  en  gefeght, 
De  Joffer  is  wat  te  voorbarigh  : 
Wel  hoort  dit  volck  toch  eens,  feght  Trijn* 

Wat  foud'  ick  achterbarigh  zijn  ? 
96.  Twee  dieven. 

/^P  borfe-fnijdingheen,  op  huysbraeck een  gevangen, 
^^  Gaen  beide  na  de  doot:  de  wett  neemt  het  wat  nauw. 

All  even  gauw ,  fy  lullen  beyde  hangen  j 
De  reden  is,  iy  zijn  beyde  even  gauw. 

97.  Klacr  en  Jan, 

TCk  houw  my  noch  allfijn  te  bedde  by  mijn'  Klaer, 
•*■  Nietwaer?  lei  oude  Jan:  Ja,  feify,  Jan,  nietwaer. 

98.  Mamitge  Lijs. 

T  Ys  heeft  fes  mans  gehadt,  en  't  fchijnt  fy'r  een  tekort  heeft: 
*~J  Schort  Lijs  nu  noch  een  mann,nu  fy'r  foo  veelgefchortt  heeft? 

^.  Hoedkramer. 

T^Vlrck  focht  een'  niewen  Hoed  met  woorden  te  betalen : 
■*-^ Neen,  fei  de  Kramer,  Heer,  hier  moft  geen  geldaen  falen ; 
My  luit  niet  achter  u  te  loopen  als  een  bloed  , 

En  hebben  ftaegh  mijn'  Hoed  te  lichten  voor  mijn'  Hoed. 
100.  Onpaer. 

HPYs  ispastwintigh,  Maey,  lijn  wijf,  pas  fcftigh  jaren : 

•*■    Hy  feght ,  op  een'  ouw'  luyt  fpant  men  wel  niewe  fnaren. 
101.   Half  Jonckerfcbap. 

JAn  iseenjoncker,  foohyfeghtj 
Een  proncker  is  het  van  een  knecht , 

Dat  mereken  fchier  de  blinden , 

Soo  ftoft'hy  op  fijns  vaders  Recht : 

Cg  2  Sijn' 
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Sijn'  moederlicke  Vrinden , 
All  zijn  fy  goed  te  vinden , 

Hy  kent'er  een  noch  geen  in  Stadt ; 
Daer  weet  hy  geen  beíluy  t  aen , 

Dan  'tfchijnt  Jan  heeft  geen' Moer  gehadt, 
Hy  willvoorPhoenix  uyt  gaen. 

ioi.  Vragende  Prophete)!. 

0Ry  Heidens  vraeghden  my  den  naeften  wegh  naer  Stadt : 

lek  antwoorde  't  geboeft  >  Ten  miniten  fchaerht  u  wat : 
Ghy  die  elck  een  in  Stadt  de  waerheit  uyt  wilt  leggen 
Moet  ick  u  uy  ter  Stadt  den  wegh  na  Stadt  toe  feggen  ? 

105.  Roer. 

/"^  Hy  vraeght ,  hoe  gaet  dat ,  en  hoe  komt  dat  als  't  foo  raeft  , 
^-*Daer  een  gefpannen  Roer  fijn  lood  fijn' loop  uyt  blaeít  ? 
Mendoet'er  kruyd  voorin ;  men  brandt  het  uyt  langhs 't  laed-gat, 

Soo  komt  dat,  en  foo  gaet  dat. 
104.  Keur  van  dienft. 

"C1  En  kloeck  ervaren  knecht  werdt  my  t'huys  aengeboden  > 
•■— 'Maer  ick  en  maeck  geen'  ftaet  van  afgerechte  boden : 
'k  Buygh  liever  felf  mijn  hout:  beitelt  my  maer  een' knecht, 
Die  lijdt  all  watm'  hem  doet ,  en  doet  all  watm'  hem  feght. 

105.  Hujshouden. 

/^Hy  hebt  het  huys  vojl  boden ,  Jan  : 

^-*  't  Is  wel ;  maer  fiet ,'  dit  komt'er  van  > 
't  Zijn  niet  alleen  uw'  boden, 
Als  doenders  van  geboden  : 

't  Zijn  boden  buytens  huys ;  fy  dienen  alle  mann 
All  dragen  fy  geen  Bus ,  't  zijn  rechte  tijdingh  dragers 
Van  all  uw'huysbeleid,  voor  vraeghlïers  en  voor  vragers. 

ic6.  Gauwe  Neel. 

Eel  is  een'  gauwe  Vrouw  van  reden  en  van  daed  > 
Dat  is ,  foo  goed  als  kloeck ,  en  kloeck ,  foo  goed  als  quaed. 

107.  Yolbodigh  hap. 

T/~  Laes  heeft  een  huys  gelijck  een'  kerek  5 
-"*Hy  isweltwintigh  Boden  ftercki 
Het  woek'er  onder  meids  en  knechten 

Soo  in  't  gekijf  als  in  't  gevecht,  en 
Oock  in  't  ̂ eiben  en  fulcken  werek : 

Is  dat  een  huys  gelijck  een' kerek?  108.  Bc- 
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108.  Begrijpelickbeid. 

WA t  hebt  ghy  my  toch  voor  begrijpelick  te  fchelden , 
Die  u  ter  tucht  vermaen,  en  vriendelick,  enfelden. 

Jan ,  overdenckt  eens  rijpelick , 
Hoe  dat  ghy  u  vergrijpt, 

Die  't  quaed  doet  is  begrijpelick. 
En  niet  die  't  quaed  begrijpt. 

109.   Konjleloos  oordeel. 

r\E  fchoonerijckeMaey  en  will  my  niet  vergunnen 

■L^Datick  goed  of  quaed  Dicht  ter  deegh  fouw  keuren  kunnen  9 
Om  dat  mijn  eigen  Dicht  foo  flecht  is  als  men  ilet : 

Sy  meent,  datsbuyten  my}  daerom  begrijp  ick 't  niet. 
Hoe !  foude  ick  niet  verftaen  wat  dat  van  rijck  en  fraey  is , 
Om  dat  ick  niet  foo  fraey  en  rijck  en  ben  als  Maey  is  ? 

1 1  o.  Harde  Job. 

JOb  ilaet  fijn  Wijfjen  en  fijn'  kindren  dagh  voor  dagh , 
Al  wat  hy  beucken  magh  > 

En  feght ,  hy  moet  lbo  ilaen  tot  fteun  van  fijn  gefagh : 
Is  dat  de  rechte  flagh  ? 

ui.  Volle  ruft. 

TAOet  al  't  goed  dat  ghy  kont ,  laetal  't  quaed  dat  ghy  moet: 
''-^Soo  ftelr  ghy'r  twee  te  vre'en ,  uw'  God  en  uw  gemoed. 

in.  By woord. 
T_T  Et  is  foo  by  manier  van  fpreken , 
■*-  -"  Seght  Pieter  mee  ft  naer  yeder  woord, 
Naer  yeder  woord ,  daer  in  noch  preken 
Noch  Sieckcn-trooft  en  werdt  gehoort. 
Siet,  vloecken  ,  Pieter,  ilaen  en  tieren 
En  diergelijck  onftuym  gebaer , 
Is  wel  manier  van  fpreken ,  maer 

't  En  is  geen  fpreken  van  manieren. 
1 1 3.  Neel  en  de  Bruj/degom. 

'k  TTTEdd  ghy  my  niet  en  vindt ,  fei  Neel,  en  was  gaen  fchuylen., 
**  Als  malle  Bruyds  die  huylen: 

Ja,  riep  den  Bruygom ,  Neel ,  fitt  ghy  daer  in  een'  hoeck, 
En  valt  gh' alreeds aen  't  pruylen? 

'k  Wedd  foo  ghy  niet  en  komt ,  dat  ick  u  niet  en  ibeck. 

Gg  3  114-  Trooji 
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114.  Trooft  tegen  regen. 

Oe  is  het  volck  fus  teer 

■Van  wat  nats  op  haer  leer  ? 
'k  Ben  door  en  door  geregent , 
Als  menigh  jongh-gefell , 
En  nam  het  altoos  wel  > 

Want  ick  was  foo  gezegent , 

't  En  gingh  noy  t  door  mijn  veil. 
115.  Op  defcbielicke  dood  van  een  afvallige» 

'Eert  hy  Gods  Kerck  on  teert? 
'Dan  heeft  hy  vals  gefproken ; 

En  die  't  hem  heeft  geleert 
Heeft  hem  den  hals  gebroken. 

116.  Lichte  fwarigheït. 

't  TS  een'  befwaerde  faeck ,  een'  bors  die  fonder  wicht  is: 
-*Is  't  niet  vreemd,  dateendingh  te  fwaer  valt,  dat  te  licht  is  r 

117.  Klaes  «;Ncel. 

Laes  komt'er  twee  te  kort  in  't  gros, 
■Om  fijn  ftuck  uyt  te  wereken  : 

Daer  af  flaet  Neel  de  kopp  foo  loss, 

Soo  flaet  fy  menighmael  den  Oss , 
En  dan  flaet  hy  het  Vereken. 

118.  Weinigb  viers  bard  opgeblafen. 

CEftien  vieren ,  feghtons  Brant, 

^Werden  in  fijn  huys  gebrande. 

Seftien  vieren  !  't  fchijnt  een  wonder; 
Dan  daer  is  een  arghjen  onder  : 

Daer  'fer  niet  als  vier  te  fien , 
Maer  Vier  Vier  maelmaecktfeftien. 

119.  Beleefde  wraeck- 

'S  dat  wraeckgierigheit?  feght  jan  ; 
L'k  Heb  all  geleden  wat  ick  kan , 

En  wat  ick  niet  en  hoor  te  lijden : 

K! 

I; Ten  minften  'k  magh  dien  boofen  mann 
Somtijds  wel  foecken  te  verblijden  : 

Wat  doe 'k  hem  voor  fijn  ip  ij  ten  trots? 
Ick  wenfeh  hem  maer  de^ave  Gods. 

120.  Leger- 
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izo.  Legen-lesi. 

pleter,  dit'seenRuyters  treek; 
*■  Die  fíjn'  Leerfen  wil  befchermen  , 
Dat  fe  't  vier  niet  op  en  treek' 
Moet  fich  op  fijn'  knijen  wermen . 

in.  Beter  voor  Boter. 

"DEsje  wouw haer' Boter  fparen , 
•*-^£n  de  kind'ren  wierden  't  wijs : Om  daer  beter  in  te  varen , 

Viel  de  keersom  veer,  quanfwijs> 
Besje,  kundigh  van  die ftreken , 

Sloegh  haer'  Boter  gae  voor  't  eerft : 
Met  twee  handen  uytgefteken , 
Daer  elck  een  in  fné  om  't  feerft : 
Siet,  feiBes,  ick  moghtwel  vreefen; 

Dat  louw  in  mijn' Boter  wefen. 
122.    Tijdige  dood. 

r\Irck  is  fijn  boofe  wijf  ontvallen  -y  maecktgeen'rouw, 
•*-^Hy  is  veel  beter  by  den  Heer  als  by  de  Vrouw ; 

123.  Aen  tvijriige  Aert. 

*7  Yt  gh'in  den  Haegh ,  woonachtigh ,  Aert  ?' 
*—k  'k  Wouw  dat  gh'er  wat  win-achtigh  waert : 
Maer ,  hebt  ghy  t  handwerek  niet  vergeten , 
Soo  moght  het  wel  wijn-achtigh  heeten. 

124.  Elck_ipat. 

\  /J  En  feght  daer  flagen  omgaen  fouwen , 
**-*  -"-By  Tjjs  en  Teunis en  haer'  vrouwen -T 
Maer ,  fiet ,  de  vrouwen  feggen  my , 
De  flagen  blijven  haer  meeft  by  ; 

En  't  waren heuchelicke  dingen, 
Als  daer  maer  flagen  om  en  gingen. 

125.  Aen  mewjgierigen  Wilm. 

W/  Hm  5  waer  toe  dient  all  dat  ge  vrage , 

*  *   Wat  gaet'er  om  in  's-Gravenhage  ? 
Soo  menighmael  als  ick'er  kom , 
Gaet  daer  een  Vent  uw  huys  om  wand'len* 
Als  wild'ehy  niet  uw  Vrouwtjen  hand'len : 
Vraeght  daer  na,  dat  gaet  't  uwent  om. izó.  Ysbrand 
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iz<5.  Ysbrand  tegen  Neel. 

NEel  feght,  fy  wasgoe  maeghd 
Does'  Ysbrand  heeft  bejaeght , 

En  't  is  foo  waer ,  feghr  Ysbrand , 
Als  dat  vier  vrieil  en  vs  brand  t. 

ti 

ii  7.  Trijn  en  haer  Manu. 

'"T^Rijn  heet  haer'  mann  een'  dief  voor  alle  de  Gemeente 
■*■  Enfeghthetnfoetjens,  'k  meent  foo  qualick  niet ;  gaet  henen; 
Hy  noemt  haer  kiyd  en  facht  Caroigne  en  Hoer  met  eenen , 

En  meent  het  ernltigh :  't  Is  foo  qualick  niet  gemeent. 128.  Vryagie. 

"^TEel,  fei  Dirck>  leert  de  faeck  ter  degen  overleggen 
-*-^  Watdat  ick  vry ,  ghy  feght,  't  Is  niet  te  doen  met  feggen  -, 
Seghtmy  het  ja-woord  maer,  dat  beter  als  een  foen  is, 

Ghy  fult  haeft  vinden  of  't  met  feggen  niet  te  doen  is. 
izp.  Aen  Andries. 

't  f~^  Oed ,  feght  ghy  komt  u  toe : 
^-^  Dat 's  waer,  Andries,  maer  hoe? 

Ick  fie  dat  het  u  toe  komt , 

Maer  'k  weet  niet  of  't  u  toekomt. 

13a.  Gijsbert  in  de  ketingh. 

'k  CAghJoncker  Gijsbert  met  fijn'  goudeketinghpracchen, 
^Als  waer  hy  Heer  van 't  Land. Siet,fei  'ck,dat  'som  te  lacchen, 

Men  les;ht  de  dollen  aen  een'  ketineh  of  een'  bafr > 

Hier  's  oock  een  ketingh ,  maer  s'is  aen  den  dollen  vaiï. 
131.  Etbclfchrick¿ 

KLaes  dorft  fijn  levendagh  den  Bibel  niet  meer  nad'ren , Als  ick  hem  dronckaerdsftraf  daer  in  bewefen  hadt: 

Wegh,  feid'hy,  metdat  Boeckfijn'moeyelickeblad'ren, 
Ick  ilaed'er ,  fie  ick  wel ,  voor  my  iri  't  quaedfte  blad. 

13:.  Klaes  heim. 

KLaes  heeft  een'  Boeck  gemaeckt ,  en  weet  feer  wel  te  feggen , 
En  kakelt  als  een  henn  die  haer  ey  heeft  geleght : 

Van  hanen  eyeren  heb  ick  wel  hooren  feggen  ■, 
Dat  hanen  kakelen  en  is  my  noy  t  gefeght. 

133.  Nacht- 
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133.   Nacht-reifen.     . 

DE  mann  die  's  nachts  reift,  is  een  eerelicke  dief; 
Hy  doet  noch  fchá  noch  fchand  aen  vrienden  of  ̂ cbueren ; 

Hy  fteelt  fíjn'oogen  maer  het  flot  van  weinigh  uren ,  " En  beilght  die  alleen  tot  noodelick  gerief. 
154.   Te  vroegh  op,  half  gehangen. 

'  Laes  wift  een  dingh  te  vinden , 
■En  't  quam  hem  lbo  te  pass  > 

Eer  het  verloren  was ; 

Het  deed'  fíjn  beften  hals  aen  een  dwarshoutjcn  binden , 
Doen  hy  maer  achtien  jaer  en  min  geboren  was ; 

Dat  heet  de  wetenfchap  verhoet'len  en  bederven  , 
En  in  de  bakermatt  van  't  edel  Ambacht  fterven. 

ijj.  Wageii-rijm. 

BRengh  ick  veel  Sneldichts  t'huys ,  all  blijf  ick  weinigh  uyt  ? 
Behalven  datm'  in  't  reifen 
Niet  doen  en  kan  als  peifen , 

Door  't  ftooten  van  den  wegh  is  't  uyt  mijn  hoofd  geftuy  tt  ■, 
136.  jan  beflolen. 

E  En  dief,  riep  Jan ,  aen  't  venfter ;  hoe , 
All  foetjens  daer ,  hoe  gaet  dat  toe  ? 

Met  is  de  dief  met  Broeck  en  Mantel  doorgelopen: 

Het  hadd  een'  beter  vraegh  geweefl ,  hoe  gaet  dat  open  > 
137.  JVmter-viJJiherj. 

TNdien  daer  fpraeckewaer  by  fpraeckeloofe  Viflen 

■■•Diem'  onder 't  ysuythaelt,  fyfeiden,  enmetrecht, 
Eylaet  ons  liggen,  ghy  erbarmt  u  averecht, 

't  Is  ons  hier  niet  te  kout ,  wy  konnen  't  vier  wel  miiTen. 
138.  Wel  trillen. 

Ls  God  maer  naer  fíjn  will  en  doet , 
1  En  ick  will  wat  ick  willen  moet , 

Soo  will  ick  wat  God  will  en  doet , 

En  God  is  't  die  't  my  willen  doet. 
i;9.  Rouw  en  Trouw. 

A 

L Ys  magh  haer  man  berouwen 
In  een'  fwart-laken  bouwen 

Met  ongeboorde  mouwen , 
En  weten  haer  te  houwen 

II.  Deel.  Hh  Als 
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Als  recht  bedroefde  Vrouwen 

Wel  moghten  en  wel  ibuwen : 
lek  weet  ter  goeder  trouwen  , 
Het  hylick  met  den  ouwen 
Washaerall  langh  berouwen, 
De  druck  fal  haeft  verkou  wen  , 

Sy  fal  hem  wel  verdouwen  : 
'k  Hebb  haer  haer'  neus  fien  klouwen 
En  in  haer'  hand  fien  fpouwen  ¡ 
Sy  heeft  de  konft  onthouwen , 

Sy  kent  den  draed  en  't  klouwen. , Laet  backen  en  laet  brouwen 

Sy  will  weer  haeft  aen  't  trouwen , 
Men  hielfe  met  geen  touwen. 

140.  handgreep. 

VRaeghtKlaesde  Schepen  fijn  gevoelen  nietlichtaf ; 

't  En  diende  noch  uw'  faeck,  noch  hemdathy'tugafr 
lek  hebb  hem  met  een  hand  vol!  duymkruyd  fien  bedaren  -y 
Licht  fal  fcy  niemant  fijn  gevoelen  openbaren. 

141.  Wel  en  Wel,  twee. 

T  Ck  hoor  Jan  feggen  met  gemack 
-■  Sijn'  kinders  varen  wel  uyt  fpelen , 
Met  pijp  en  tromm ,  en  fnaer  en  velen , 
En  met  de  ftcenen  in  den  fack. 

Daer  mé  verdoen  fy  fack  en  pack 
En  Land  en  Renten  Huysen  waeren  , 
Heet  hy  dat  wel  uyt  fpelen  varen  ? 

141.  Haejlige  Jan. 

ï  f~^>  Act  Jan  te  langhfacm  toe ,  wat  datm'  hem  haeft  met  loopen 
^~*  Om  hem  goed  eten  en  fraey '  klccren  op  te  koopen , 

All'  uytftel  maeckt  hem  moe ; 
Sijns  Vaders Bors alleen  gaet  noy t  te langhfaem  toe. 

145.   Goed,  en  qu.tcd  weeft. 

QOecktnaer  geen  Engelen  5  van  fchepfelendierwaerde 
^Is  't  in  den  Hemel  voll  en  ledigh  op  der  aerde : 
Hieris  'tMenfch  alldatfpreeckt,  dat  's  in  een'  kleine  plaets 

By  luttel  goeds  veel  quaeds* 

144.  Mq/l- 
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144.  hLiftboomen  op  Hofwijck. 

E  Winter  is  de  nacht  van  't  jaer, 
Enalldatdortflaeptin  den  winter* 

Tot  mijnent  fluymert  niet  een'fplinterj 
Het fiet'er of  't  noy t  nacht,  maerSomermiddaghwaer. 
Wat  hebbick  wcfensvan  mijn  Mannetjens  te  maken, 
Die  Hofwijck ,  altijd  groen ,  en  altijd  wackerd ,  waken ! 

145.    Weerwoord. 

WAt  redenen  ick  fprack ,  ick  hoorde  niet  uy  t  Jasje 
Als  tut ,  tut,  wisje  wasje  : 

In  't  ende  wierd'  ick  gramrn  ,  en  ftiet  hem  in  een  plasje  > 
Doefeide  ick  op  mijn' beurt,  gaet  henen,  wiss  je  wass  je. 

146.   Tipeemael  fan. 

VRaeghtghy  my ,  of  ickoockveríadightben?  ó  ja  Nicht. 
Ick  ben  heel  wel  door  u ,  en  meer  vaiui  verfadight. 

147.  MMe  bloed. 

Ck  gaf  mijn' Jongen  keur,  hy  nam  het  hoe  hy  't  nam» 
Van  acht'ren  of  van  vooren  > 

Hy  was  een  woordeken  wel  waerdigh  om  te  hooren , 

Voll  fu  y  ver'  waerdigheid ,  en  't  luydt  gelijck  als  L  A  M. 
148.   Aen  Jan. 

DEn  Ashoop  aen  den  heerdt  kan  ick  niet  beter  paffen , 
Als  aen  den  lauwen  hoop  van  uwe  fchnften ,  Jan : 

In  't  lefen  Ichepp  ick  wel  all  wat  ick  fcheppen  kan , 
En  vindt  wel  hier  en  daer  een  Kooltjen  -,.  maer  meeft  Aflen. 

149.  Nteiesgierigb  nuü. 

DAer  gaet  een  mann  ter  dood:  Het  hoedemenfehen  loopen  > 
Is  'tfulck'en'  niewefaeck 
Van  wonder  of  vermaeck-, 

Gaen  wy  felf  niet  ter  dood  en  dagelicks  met  hoopen ■? 
150.   Jongh  Schoon  boven. 

En  fchoonen  ouderdomm  zijn  les  en  feftigh  jaren , 
N  iet  waer,  Klaes?  lei  fijn  wijf:  hoe?  meende  Klaes,  waerom? 

't  Magh ,  feid  hy ,  fchoonheit  zijn  van  rimpels  en  grauw'  haeren ; 
Maer  les  en  dertigh  is  veel  fchoonder  ouderdomm. 

151.  Dicke  Brujid. 

An  heeft'er  geen  Been  in  gevonden , 
All  liep  de  Bruyd  wat  door  de  monden  j 

Hh  2  En 

E! 

J: 
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En  evenwel  fy  is  met  kind  : 

Of  hyd'ei"  noch  geen  been  in  vindt  ? 
151.  Op  Andries. 

VEel  minder  vöeght  A  ndries  een  degen  als  een'  kolf  ̂  
Wat  foud'  hy  toch  bedrijven 
Als  't  fpel  liep  boven  't  kijven  •, 

Wat  doet  foojong'en  Schaep  met  lukken  ouden  Wolf?  * 
155.  Dood-kunft. 

TZ"  Ees  heeft  fijn'  mag're  Meer  het  eten  foo  ontleert , 
■■-*•  Dat  s'  haer  ten  naeften  by  met  niet  met  all  geneert. 
Eens  heeft  hy  s'  op  een  proef  acht  dagen  't  Voer  doen  derven : 
Pass  had  fy  't  vallen  vaft ,  en  is  gaen  leggen  iTerven. 

154.  Ergen  liefde.  J|; 

TT'Laes  heeft  fijn  felven  lief:  dat'smeeralseengebreck ; 
■"*  Want  die  fich  felf  behaeght ,  behaeght  een'  groóte  geck. 

155,  Gefegende  Jan. 

JAn  heeft  elf  monden  t'huys ,  en  heeft ,  naer  dat  hy  telt-, 
Geen'  kinderen  te  veel ;  maer  wat  te  weinigh  geld. 

156.  Sebéele  Andries. 

f~^  Hy  feght,  Andries  fiet  fcheel,  dat  's  goed  lien  :  maer  dat  's  miss; 
^-*               'k  Segh  dat  het  quaed  lien  is. 

157.  Banu  tegen. 

ï/^Laes  hadm'opBarmgenoodt,  en  fei  ira  eg  h ,  eet  wat  hertigh : 
■"-Ickiei,  my  luit  niet  veel;  ick  ben  niet  feerbarmhertigh. 

1^58 .  Me rfttr- \necht. 
TCk  hebb.hethuys  voll  boden 
*•  Tot  allerle.y.  geboden  : 
Maer  all  dat  luye  goed 

Wrerdt  uyt  mijn  fweetgèvoedt , 
Gelegert  en  gedeckt :  Verftonden  wy  't  ten  rechten 
De  meeilcr  van  den  huys' is  knecht  van  all' fijn'  knechten. 

1 $'$>'•  Ilooffd)  geivaed. 

HEt  vrouw  volck  in  den  Hacgh  dat  met  de  bloote  kropp  gaet, 
En  met  het  fchouder-vleefch  ten  oxel  toe  onthemde , 

Light  's  nachts  gedoken  in  den  Borltrock :  is  't  niet  vremd  ? 
't  Slaept  in  fijn'  kleeren ,  en  't  ontkleedt  fich  als  het  opftaet. 

Einde  des  achüenden  Boecks. 

NE. 
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BOECK. 

SNELDICHT. 
i.  Na-leren. 

At  doen  ick  in  de  Wer'ld  ?  wat  andere  my  voor  doen  • 
lek  volgh,  en  men  volghtmy ,  als  Paerden  in  't  groot 

fpoor  doen : 

Ten  einde  van 't  groot  fpoor  watfal  ick  vinden?  wind  j 
Dat  's  dat  de  wijfe  daer  en  de  niet  wijfe  vindt. 
Maer,  lact  ick  uy t  de  Wer'ld  fomtijds  mijn  eigen  mann  zijn , 
Mijn  hoofd  broeyt  wel  wat  jonghs,  daer  't  will  en  daer 't  moet van  zijn, 

Dat  wat  ouds  werden  moght :  en  't  zy  een  Ey  op  't  neflr , 
Of  in'tgrootipoorgeleght:  Ten  minften'tismijn  beft; En  ditbelov'ickmy:  Luftmenfchen  wattelefen, 
'k  Sal  in  de  wereld  zijn  als  ick'er  niet  fal  wefen. 

z.   Menfcbelickbeid. 

íCk  fie  niet  een  fooflechten  Boeck, 

*  Of,  als  ick  't  wel  te  deegh  doorfoeck, 
Ick  vinder  yet  in  waerd  om  lefen : 

En  foud't  een  heel  volmaeckt  Boeck  wefen  , 
Soo  waer  het  Boeck  geen  menfehen  werek. 

Lett  eens  op  Wat'ren  ,  foet  of  fterek , 
Op  Oliën  van  meerder  krachten , 
Daer  \vy  de  Kruyden  om  verkrachten  > 

En  drijven fe  door  't  hectfte  Vier , En  brouwens  in  der  Aflchen  fchier  : 

Siet  watter  overfchots  gefpilt  wordt , 

En  't  gene  datter  uytgewilt  wordt 
By  droppelriens  daer  uyt  geraeckt: 
Heeft  God  fiin  maeckfel  foo  gemaeckt, 

Dat  het  nuttin'tonnuttmoetfchuylen; 
Hoe  foud'  ick  menfehen  werek  bepruykn  3 
Daer  het  onnutt  het  nutte  deckt, 

Dat  maer  met  dropjens  uyt  en  leekt  ? 

Hh  3  5.  f'mi 
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3.  Van  alks  't  befte. 

1 S  een'  fchoon  Meissje  fcheef  of  manck  -, 
•*■  Wat  nadeel  heb  ick  by  den  ganck  ? 
En  is 't  voll  van  bedeckte  zeeren  j 

Sien  ickfe  niet,  wat  kan  't  my  deeren  ? 
Sien  icks',  ick  doen  lbo  veel  ick  magh , 
Of  ick  de  minire  niet  en  fagh. 

Sien  ick  een'  ziel  voll  vuyle  plecken , 
Die  weinigh  deughden  overdecken  : 

Ick  decks'er  med'  in  mijn  gemoed ; 
Ickmoftwel  fott  zijn  als  ick  'tfoet 
Van  't  bitter  niet  kolt  ondericheidcn  , 

En  dienen  my  van  't  beft  van  beiden  : 
Eenflecht  menfchmoft  het  weien, 'die 
Wat  min  Verftands  had  als  een'  Bie. 

4.  Weghkortingb. 

\7Altmy  't  voetpad  te  langh  5  ick  heb  den  wegh  gevonden, 
*   Daer 't  door  te  korten  is,  voor  fwack'  en  voor  geibnden. 

Ick  deel  het  ftucksgewijs ,  en  neem  voor  ycder  deel 
Wat  Sneldichts  af  te  doen ,  het  zy  dan  half  of  heel : 

Mijn  opfett  is  mijn' wett,  en  die  weet  doetmy  vreefen 
Dat  ick  eer  t'ende  weghs  als  t'ende  wereks  fal  wefeh  -, 
Die  vrees  kort  my  dat  deel ,  en  brenght  my  't  end  te  moet , 
Dat  ickte  vroegh  genaeck.  Dcnckt  wat  het  fchelen  moet , 

Van  die  't  maer  met  vcrlangh  en  weten  toe  te  brengen. 
Ickdanck  u  foetc  Vrees  :  Verlangen  is  verlengen. 

-     5.  De  Deugbd  van  lacchen. 

VErheught  de  Vrolickheid  niet  allerhande  Gceñcn , 

't  En  is  geen  wonder;  maer 
't  Waer  wonder,  waer  het  waer: 

Deredelicke  Menich  kan  lacchen  ;  maer  geen'  beeftcn  > 
En  fulcke  zijn  demceften. 

6.   Slapende  waecker. 

T"^\Ie  fijn' gedachten  gaen  in  't  wandelen  en  gapen , 
•"-'Gelijck gedachten gaen  diem'  in  lijn  droomen  denckt; 
Ick  weet  niet  ofdiemann  fijn' finnen  heeft  gekrencktj 
Maer  hy  heeft  min  gedaen  als  wakende  geflapen. 

Teun 
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7.  Teun  betweter. 

\T7Atdat  ick  Teun  verhael,  hetzy  vanernft,  of  kluchten, 
*V  Hy  weetof  ernft,  of  kluchtdieopdemijnefluyt: 

Maer  bei  de  iijne  zijn  ontijdige  geruchten, 

Want  fijn  verhael  gaet  in ,  en  't  mijn  is  qualick  uyc. 
Waer  't  noch  ontijdigh ,  't  waer  te  dragen :  maer  ten  eerfte 
Valt  hy  op  't  Neufe-wijs ;  fielt  fich  in  ernrt  ter  weer , 
Seght  tegens  wat  ick  feid ,  als  feiden  wy  om  't  feerfte , 
Enfeght,  met  jock  of  ernft,  mijnjockof  ernft  om  veer. 

'k  Will  't  geerne  geven ,  Teun  >  ickfieghy  moet  het  winnen : 
Maer,  niet  een  lijdelick  verhael  van  my  ?  niet  een  ? 
Ey ,  prijft  wat ,  en  wint  dan :  Het  ftaet  wel  te  verfinnen , 
Wat  een  ondanckbare  voorreden  is ,  Maer  Neen. 

8.  Aen  den  Heer  van  Maerjfeveen. 

TCk  doe  recht,  MaeriTeveen  ,  als  ftoute  kind'ren  plechten , 
-*  Diem'  aen  de  less  in  't  fchool  moet  houden  met  een'  wenck  j 
Ick  fitt  op  Hofwijck  ftaegh  aen  Goudeftein  en  denck , 

En  vliede  van  mijn' Vliet,  om  voor  uw'  Vecht  te  vechten. 
Heel  Voorburgh  komt  in  roer,  om  tegens  my  te  rechten 

Voord'eere  van  deplaets,  die  'tvolckfeghtdatickkrenck, 
Als  ick  uw  MaeriTeveen  te  langen  lofdicht  fchenck , 
En  voor  de  Vecht  alleen  te  veel  Lauriers  will  vlechten. 

Maerickhcbbhaeftgedacn  metpleiten ;  fyzijn  'tquijt 
Eers'  om  fien ;  goed  of  quaed  ,  fy  moeten  't  my  wei  geven , 
Daer  ick  fe  met  geweld  van  redenen  verbijt , 

En  róeme  MacrilevecnsPaleifen  buerigh  leven  , 
De  Iieffcücke  locht  in  allerhande  weer, 

Deklaerheitvan  den  frroom ,  en  't  blanck  herc  van  den  Heer. 
9.  Aen  den  [eiren. 

NU  wectick  't  Maerfleveen ,  en  't  is  licht  om  verfinnen , 
Waerom  uw  Goudeflein  van  velen  werdt  bemint  > 

Tweelievedingen  doen 't,  en  diem'er  altoos  vindt, 
De  foetc  Vecht  voor  deur,  deibete  vocht  van  binnen. 

10.  Ter  plaetfe  [elf. 

ICk  hebb  Coo  Avaren  flrijt  met  defe  Vecht  te  vechten ,    - 

Haer'  fchoonheit,  MaeriTeveen ,  tafl:  my  foo  vriend'lick  aen 5 
Dat  ick  moet  vluchten  ,  niet  voor  d'eer  van  uw'  gerechten , 
Maer  om  uw'  foete  Vechts  aenvechtingen  t'ontgacn. 11.  RaedfcL 

*y 
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11.  Raedfel. 

T"\E  kloeckfte  bid  ickuyt  te  leggen , ■^-^Watdingh  dicraedfel  is  te  leggen ; 
Twee  hebben  yeder  tweederhand, 

En  t'famenis 'tmaerdryderhand. 
12.  Vrolickjieid. 

Trek  ibecktall  Vrouwelick  gefelfchapp ,  want  hy  feit , 

-£-^'Het  woord  van  Vrolickheit,  treckt  meeftop  Vrouw'lickheid. 
•    13.  Verdichten  droom. 

T)Ier  feid',  hy  hadde  liggen  droomen, 
*■  Dat  ick  hem  wouw  vergallen  komen ; 
Maer  dat  hy  my  door  veel  belett 
Beleefdelick  hadd  afgefett  ■, 
Men  wiefch  tot  iijnent  en  men  fchuerde : 
Dat  noch  wel  dry  vier  dagen  duerde : 

Ey ,  feid'  ick ,  fwijght  toch ,  't  heeft  geen'  aerd , 
Hetgaetalsofghy  wacker  waert. 

14,  Snel-dichten. 
Dit  goedjen  is  my  foo  dan  in ,  dan  uyt  gevallen  : 

Gevallen?  niet  met  allen: 

't  Sat  in  mijn'  befigheit  foo  nauw  en  foo  geflopt , 
Het  wouw  en  't  moiler  uyt,  het  iffer  uy t  gepropt. 

15.  Ehl^daer  't  hoort. 
¿T^Eeftalledingh  iijn'plaets,  gelijckt  een  flecht  vermaen  > 
^-*              Maen't  is  wel  gae  te  flaen  : 
Beproeft  eens  wat  het  fcheclt  of  een  kool  wel  bewaert  light , 

Of  op  defolderingh  een'  duymbreet  van  den  haert  üght. 
16.  Hart  tegen  hart-    . 

*c\X7IU  tuiTchen  Teun  en Trijn  ilaegh  blixemen of dond'ren , 
**  En 'tisnietteverwond'ren  ; 

Sy  zijn  beid'  even  hard  van  hoofden  van  gemoed  ; 
Teumsdeftcen,  Trijn  't  ilael-,  dencktof  'er  'c  vier  uyt  moet. 

17.  Jan  berooft. . 

■^VJ  Acht-gaften  hebben  Jan  lijn  inboekjen  ontnomen  : •**  ̂   't  Verlies  is  veel  te  groot ; De  bloed  is  bluts  en  bloot: 

Jan  en  de  Dieven  zijn  om  al  lijn  goed  gekomen. 

18.  Br»- 
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i  8.  Brabant fch  vtrdedight. 

'tGTaengaetmywel,  feghc Peter: *~*  Waerora  is  die  tael  quaed , 
En  waerom  gaet  het  beter 
Dat  my  het  gaen  wel  ftaet  ? 

ip.  Semper  amkus  amau 

DE  Vrienden  die  'ck  oyt hadd 
En  heb  ick  noy t  verloren  j  >  ;. 

De  booíe  moeten  't  hooren , 
'k  Beíitt  dat  ick  beíat : 

Is  myd'er  een  ontvallen 
Die  lich  foo  heeten  liet , 
De  fchaed  is  niet  met  allen ; 

Hy  was  noytdathy  hiet. 
Moft  ick  om  fchae  gevreeft  zijn , 

Of  t'fijner  baet  bemint, 
Hy  magh  fijn  eigen  Vrind , 
Maernoytdemijngeweeitzijn. 

20.  Mismaecktheid. 

JAn,  uw'gemaeckte  lpraeck  en  uwgemaecktgelaet 
'k  Neem  datfy  kunftigh  zijn ,  fy  zijn  onibet  en  quaed : 

Demenfchiseensgemaeckt,  en't  fchentfijn  befte  weien 
Noch  eens  gemaeckt  te  wefen : 

Maeck  ick  't  u  foo  niet  wijs  ? 
Siet  eens  wat  verfche  fcheelt  van  eens  verkoockte  fpijs. 

21.  Hooghduytfcbe  P. 

DIrck  pronckt  met  ilj  nHoogduy  tfchrheeft  hy  't  niet  wel  gevatt, 
Wanneer  hy  't  Pefthuys  noemt  het  beft'huys  van  de  Stadt  ? 

22.  Laftige  Kerck-gangb. 

JAn  is  foo  weinigh  kercks,  hy  grouwelt  voor  den  kerck-dagh : 
Hy  houdt  het  met  de  weeck :  fijn  kerck-dagh  is  fijn  werck-dagh. 

23.  Spraeckeloofe  Neel. 

T\  Aer  ftaet  op  mijn'  Viool  een  aenfichtje  ten  thoon 
*^  Gelijck  als 't  uwe ,  Neel ,  en  emmers  wel  foo  fchoon  : 
Maer  daer  en  komt  niet  uy  t :  nacr  de  Viool  geluy  t  ilaet , 
Sooheetfe  goed  of  quaed:  eenmenfchoock,  naerhyuytflaet. 

Seght  ghy  my  quaed  noch  goed, wat  baetm'  uw'  fchoonheit,Neel? 
Niet  een  haer  min  of  meer  als  een'  fchoon'  ftomme  Veel. 

I  ï.  Deel.  /*'  24.  Op 
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24.  Op  het  felve  hoofd. 

Wie  heeft  fijn  levendaegh  van  fulcken  dingh  gehoort  ? 
Hier  ftaet  een  vrouwen  hoofd ,  en  feght  ons  nier.  een  woord. 

25.  Kaele  Klaes. 
KLaes  met  den  kaelen  kop  wierdt  van  fijn  wijf  verdacht , 

Als  of  hy  nu  en  dan  een  Ey  in  't  riedt  gingh  leggen : 
Maer  ick  en  hebb ,  feght  Klaes ,  en  magh  't  met  waerheit  feggen , 
Niet  een  haeropmijn  hoofd  dat  daer  aen  heeft  gedacht. 

26.  Spijtigh  [wijgen. 

KOmtghy  mijn  Huys  befien ,  en  meldt  ghy  noch  gebreken , 

Noch  deughden  van  't  Gebouw:  wat  will  dat  feggen ,  Jan? 
Of  feght  my  goed ,  of  quaed ,  of  bey ,  of  blijfter  van : 
Stillfwijgen  is  een  Vloeck  die  meer  bijtt  als  quaed-fpreken. 

27.  Lach  om  lach. 

JAn  fpreeckt  foo  flechten  goed  in  fulcken  mallen  fpraeck , 

Dat  het  geen'  menfch  en  kan  doen  lacchen  van  vermaeck. 
In  't  ende  lacht  hyfelf,  gelij ck als  felf  verwondert 

Van  fijn'  bevallickheid:  dan  lacchen  wy  in 't  hondertj 
En  hy  lacht  dat  hy  ons  aen  't  lacchen  heeft  gebracht  j 
En  wy  en  lacchen  maer  om  dat  hy  felver  lacht. 

28.  Molens  in  onmacht. 

't  IS  foolanghftillgeweeft,  dat  niemand  meel  en  vindt: 
■*■  Siet  wat  ons  Voedfel  is  j  wy  leven  van  den  wind. 

29.  Hooghdujrtfcbe  beleeftbeit. 

T"\E  Duyrfchen  hebben ,  fchijnt,  ondanckbaregedancken: 
-*-'  Soo  ick  haer  vriendfchap  doe, 

De  danck  behoort  my  toe ; 

Sy  feggen  't  anders  om ,  en  doen  haer  feer  bedancken. 
30.  Mijlroojl. 

'"TRijn  fcheen  aen  een'  Colijck  den  geeft  te  fullen  geven : 
-*■   De  Moer  riep,  Lieven  Heer,  daer  is  geen  helpen  aen, 

't  Is  aict  mijn  kind  gedaen  ;  tot  datfe  wat  fagh  leven , 
Dat  fchreeuwd'  of  't  fuygen  wouw :  doe  fpracks'  haer  ièlven  aen, 
Ja,  Ja,  't  is  all  te  waer,  't  is  met  mijn  kind  gedaen. 

jt.  Befte  wenfch. 

T> En  rijckften  Vorft  in  't  veld ,  en  op  flxaet  arme  menfchen , 
*~~"  Weet  ick  niet  beter  als,  God  help  u,  toe  te  wenfehen. 

32.  On- 
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52.  Onmenfebelickheit. 

JAn ,  feght  m' ,  is  moedigh  als  een  Leew.  Is  dat  fijn  meeft  ? 
Soo  is  hy  evenwel  maer  moedigh  als  een  Beeft. 

33.  Droncke  Dirck. 

DIrck  moet  een  vreemd  doll  beeft  aen  't  lijf  gekomen  zijn , 
Hy  fchricktvoor  water,  en  hy  heefr  geen  ichrick  van  wijn. 

54.  Bekende  Nell. 
NE11 ,  docht  my,  moft  all  wat  het  hooge  woord  gewent  zij  n  : 

Mann,  feify,  't  zy  verkoop  of  koop  ■,  ïckwillgekentzijn. 
Gekent,  fei  de  goeman,  gekent,  mijn' ibete  Nell? 
Ey  lieve  weeft  geruft ,  ick  kenn  u  al  te  wel. 

3  5 .  Dirck  en  Trijn  voldaen. 
DIrck  was  met  niet  gemeens  te  vreden , 

Hy  focht  een'  Vrouw  van  lijf  en  leden , 
Van  geld  en  van  verftand  volmaeckt : 

In  't  end  hy  iflêr  aengeraeckt : 
Trijn  is  hem  tot  een'  Bruyd  gegeven 
Voll  kleine  beendertjens  die  leven , 
En  leefden  watlangh  voor  den  trouw : 

Is  Trijn  niet  een'  volmaeckte  Vrouw  ? 
36.  Vermaeck¿ 

JAn  fpeelden  op  de  Duytfche  Fluyt, 
Om  met  het  liefïêlick  geluyd 

Andries  fijn  wijf  wat  te  vermaken  : 

Andries  nam  't  met  beleeftheid  aen : 

Maer,  feid' hy,  lett,  vooralle  faken, 
Dat  wy  den  and'ren  wel  verftaen  : 
Laet  my  en  my  alleen  met  all'  dereft  begaen  : 

Uw'  Fluyt  heeft  wercks  genoegh  kans' haer  hoofd  wat  vermaken, 
37.  Dobbele  Neel. 

^TEel  had  een'  Vryer  en  een'  mann, 
■*-^  Gelijck  dat  menigh  Vrouwtje  kan: 

De  mann  fei,  emmers,  kind,  wy  zijn  wel  metten  and'ren  •, 
Och  ja,  feis' ick  altoos ;  en  meende  metten  and'ren. 

38.  Voorficbtige  Klaes. 

DE  Spitfche  Gevel-tipp  die  tufichen  wangh  en  wangh  is 
Van  Klaefens  Vidimiu ,  fteeckt  fulcken  ftuck  voor  uy t , 

Dat  m'hem  met  goede  reen  verr'  en  voorfichtigh  duydt , 
Indien  hy  halffooverr'kanfienalsfijnneuslanghis, 

li  2  39.  Ja- 
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39.  Japonfcbe  Trijn. 

'k  rjElijck  Trijn  byjaponfche  Watten : ^^*  De  reden,  duncktm',  is  wel  te  vatten  , 
't  Zy  by  de  deughd ,  of  by  't  gewicht  : Want  Trijn  en  Watten  zijn  heel  warmpjes,  en  heel  licht. 

40.  Verfchooningh. 

Dier  heeft  een  Wijf  niet  om  verthoonen , 
*  En  bidt  men  willfe  wat  verfchoonen, 
Soo  fy  niet  van  defneeghft'  en  is. 
Verfchoonen  ?  ja ,  dat  is  gewiss ', Verfchooningh  fouder  wel  behoeven, 
Om  haer  t'ontrimp'len  en  t'ontgroeven , En  die  dat  veil  verfchoonen  kan , 
KanmeeraJsdegemeene  mann. 

41.  Tot  daer  toe. 

TVTrck  vraeghde ,  magh  ick  wel  een  woordje  met  u  fpreken  ? *^Genoegh,fei  ck.  mag  ick  wel  mijn'  keers  aen  d'uw'ontfteken? Genoegh.  magh  ick  u  wel  vergallen  defen  noen  ¡> 
Genoegh.  wiltghy  my  wel  een' ander'  vrientfchapp  doen  > Genoegh.  wiltghy  my  wel  een' oude  Luyt  wat  leenen  ? Genoegh.  wiltghy  my  wel  noch  wat gehoors  verkenen  ? Genoegh .  wilt  ghy  my  wel  wat  gelds  doen  by  ge  voegh  ? Ey,  feid  ick  langer  niet  te  hoetelen >  genoegh. 42.  Loeien  Strick. 

At  doen  de  Joffertjens  met  Stricken  en  met  Locken  ? 
üen  ftrick  bediedt  bedrogh  daer  in  ons  Locken  locken. 

43.  Jan  misdoopt. 

An  is  een  ruftigh mann;  maerhypleittfonder  ende, 
tn  üaet  op  Vrouw  en  Kind  of  hyfe  niet  en  kende :  " Watfeghtghynuvanjan, 

Dat  hy  eenruihghis,  of  een  onruftigh  mann? 
44.  Houwelicks  Mufijckj 

H  £C  Ho"welick'  ieght  Klaes,  moetgaen  gelijck een  Orgel, 

t  l    jei'¿eeneP1JPhaer'keelíl^ytopdenaelt>haerVorgel: IshydanBaesvan'tfpeldachygeerngaendefagh,      b    * 5oo  lebijnt  dat  hy  met  recht  de  pijpen  ftellen  magh. 
¿e1}.  Vanjfen. 

J 
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45.  Danffen. 

OPringht  op  fijn  Duycfch  of  op  fijn  Frans, 
*^  lek  ile  geen'  misdaed  aen  den  dans : 
My  dunckt ,  het  fpringen  en  het  fingen 
Zijn  aengeboren  fufterlingen : 

'k  Geloof,  het  hert  ipringht  als  men  finghc , 
En  't  hert  is't  dat  de  voeten  dwinght: 
Soo  raken  fy  gelijck  aen  't  roeren  : 
Dat  beurt  den  Adel  en  de  Boeren , 
Die  met ,  en  defe  fonder  maet ; 
Wie  dunckt  u  ,  doet  het  meefte  quaed  ? 
Mijnsoordeels ,  zijnfe  minft  te  laken , 

Die  regel  houden  in 't  vermaken. 
46.   Tkujrnman*  Jlraff. 

MYnThuynmanhadd  mijn'  Elft  iijn'wafchelickftetacken, 
Gewaerfchout  noch  gelaft ,  begonnen  af  te  hacken : 

My  docht  het  was  wat  ituut  : 

Hoegaetdat,  feid'ick,  Louwtje, 
Kapt  ghy  mijn  eigen  hout, 
En  op  uw  eigen  houtje ! 

47.  Tamelicke  lof. 

TCk  vraeghd'  een  van  mijn' wijfte Nichten 
•■■  Wat  dat  hatr  docht  van  mijn' Gedichten. 

Sy  fci ,  het  gingh  al  tamelick : 
Is  tamelick  betamelickj 

Soo  preeiïe  m'  all  bequamelick. 
48.  Leelicke  waerheh. 

/^Hy  waert  welgeerne  fchoon'  en  wel  gefchildert,  Trijn  5 
^J  Maerletteensopuw  wefen, 

Of  het  all  wel  kan  wefen ; 

Sal  't  wel  een  kunitigh  ftuck  en  wát  fchoons  konnen  zijn  ? 
49.  Jan  en  fijn  Wijf. 

JAn  will  wat  leckerrjens  gefpijft  zijn  op  fijn  Wals, 
En  foeckt  lijn  eten  gáer  op  Taf.  i ,  en  wat  mals: 

Maer ,  of  'c  gebráek  aen  't  eten , 
Daer  fy  bey  zijn  gefeten } 

Jan  en  fijn  malle  wijf,  daer  is  all  vry  wat  mals. 

/¿3  50.  Ver- 
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50.  Verfufte  Reinier. 

WEet  ghy  waerom  Reinier  ibo  droevigh  en  Coo  vael  fiet  ? 

Sijn  Wijf  was  leftmael  fieck,  en  't  was  de  lefte  mael  niet. 
5 1 .  Dirck  in  den  rotw. 

DTrck  was  fijn  Wijf  vermoort  by  roovers  op  den  wegh : 
De  vrienden  trooften  hem,  en  't  leed  fcheen  t'overkomen : 

Maer  s'had  dry  fchellingen  aen  reisgeld  mé  genomen  -y 
Och  vrienden ,  riephy,och,  mij  nfchoone  geld  is  wegh. 

52.  Hoofd-fijn. 

npRijn  kreegh  een  gat  in  't  hoofd  in  't  kampen  met  haer'  mann* A  'tWasgeen'íaeckomtepruylenj 

Syftelde'top  een  huylen: 
Maer ,  feid'  hy ,  fiet  toch  eens ,  hoe  haer  't  veil  houden  kan : 

Ben  ick  niet  fraey  gewroken  ? 

'k  Heb  eens  haer  hoofd  gebroken , 
Wat  fy  my  daeghlicks  doet  daer  weet  mijn  hoofd  wat  van. 

53.  Gclijckjby  geHjck- 

TTEtvolcklight  aen  uw' poort  en  dringht, 
■*-  ■*  't  Hoort  datter  waert  en  gaften  bly  zijn , 
't  Hoort  datm'er  finght  en  datm'er  fpringht , 
En  datm'er  fchreewt  de  Koningh  drinckt, 
Sy  meenendat  'sallvolckalswyzijn. 
Ey  laetdeninenuytganckvryzijn  •, 
Wat  light  ghy  menfehen  en  verminckt, 

En  met  kracht  van  uw'  huys  en  dwinght  ? 
Dirck,  doet  geen' geckerny,  of  laet'er  geckenby  zijn. 

54.  Memorie-baet. 

JAn  kreegh  een* fwarenHick,  dat  deed' hem  ///¿-onthouwen  j 
Hy  fagh  een  Heek  in  't  veld ,  daer  by  onthiel  hy  Hdc , 

Hy  hoekte  met  de  Kaert,  dat  deed'  hem  Hoc  behouwen ; 
't  Was  geen  quaed  overflagh  voor  een' geflagen  Geck. 

55,  Onnutt  geraes. 

KLaes  Veerman  was  van  'e-Veer  juy  ft  als  ick  over  moft : 
Mijnmede-reifervloeckt',  en  maecktend'ereen'guytaf: 

Foey ,  leid'  ick ,  dit  geraes  waer  beter  niet  begoft ; 
Hebt  ghy  de  fchijt  van  Klaes,  ick  hadd'cr  gcern  de  fchuyt  af. 

y  6.  Rijm- 
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$6.  Rijm-kpft. 

COo  Klaes  geen  Kaes  en  magh ,  en  Pieren  magh  geen  Bier  j 
*->En  Maerten  magh  geen' Taert;  Joiijntjegeen  Rofijntje/ En  Ael  en  magh  geen  Ael ,  en  Wijntje  magh  geen  Wijntje, Soo  is  des  werelds  end  niet  all  te  veer  van  hier. 

D! 

57.  guaedfpel. 

TS  Neel  bedorven  ?  Ja ,  'k  vrees  dat  het  weynigh  fcheelt  ; 
■^S'heeft  met  haer  Onderlijf  haer'  befte  Ziel  verfpeelt. 

58.  Korte  dagen  korte  nachten. 

E  Winter  is  de  nacht  van  't  jaer : 
lek  wenfehte  dat  hy  korter  waer  j 

Maer  nu  hy  langh  is  moetm'  hem  korten : 
Ons  kan  niet  foo  veel  flapensfehorten 

Als  daer  leegh  tijds  aen  wert  verlett  -y 
De  dagh  dient  uytgekocht,  wy  gaen  te  vroegh  te  bedd. 

59.  Lojfe  Dirck. 

DIrck  light  en  domineert  vroegh  en  laet,  daghen  nacht 
Verr'  boven  all' fijn'  macht  $ 

En,  kan  ick  wat  Latijns,  fooisfijn'domineringh 
Een  rechte  domme  neeringh. 

60.  Droncke  Klaes. 

KLaes  vloeckt  en  fcheldt ,  en  feght ,  hy  heeft  het  van  naturen : 
Ja>  van  naturen  j  maer  noch  veel  meer  van  natr/uren. 

61.  Hooger  forgb. 

Ck  fcherp  mijn'  Paerden  tegen  't  ys , 
En  foo  verr'  ben  ick  wereld-wijs , 

Om  op  het  gladde  niet  te  glijen: 

Maer  daer  's  een  ander  gladd  te  mijen : 
Ons'  herten  zijn  van  onder  fmall  j 
Doch  voor  het  dagelicks  gevall 

Niet  fcherp  genocgh  op's  werelds  banen  j 
Men  moetfefcherpen  met  vermanen , 
En  dreigen  van  des  Heeren  ftraff, 

Of  alle  uren  zijnw'craf. 
6i.  Rentmeejlerfchap. 

'k  T?  N  weet  geen'  raed  om  geld  van  twee  befuckte  venten  -, 
■t-'En  't  zijn  mijn'RentmecilerS}Ja,mcefters  van  mijn'  renten, 

¿3.  Hoeft- 

r 
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I6r,.'liaefl rijp ,  htejl rott. S  uwjongh  kind  gegeven. 
All  wat  een  rijper  menfch  kan  gaeren  metter  tijd ; 

Weeft  daer  niet  in  verblijdt ; 

Vroegh  oud ,  vroegh  uyt  het  leven. 

64.  Deugbdelïcke  wraeck. 

MYn  achterklapper  magh  my  en  de  Werld  bedriegen : 
Maer  ick  doe  watick  kan  om  hem  te  heeten  liegen. 

65.  Jans  ver [ett. 

TCk  preeckte  Salomón  fijn'  wijsheit  tegens  Jan , 
■*■  En  wat  lij  n  Vader  was ,  en  wat  hy  voor  een  man  n : 

Ja,  feid',  hy,'t  huys  voll  goeds,  voll  voorfpoeds  en  voll  Vrouwen 

En  groene  jeugh ds  genoegh,  omdiewelt'onderhouwenj 
Laet  my  die  wijsheit  oock  eens  proeven ,  en  preeckt  dan. 

66.  Maets. 

TS  Jan  wat  rapp , .  Trij  n  is  wat  vaerdigh  •, 
•*•    •       Als yeder  menfch  iijn' gaven  heeft: 

Maer  Jan  is  fonderlingh  beleeft  j 
Staet  hem  dat  wel,  Trijn  valt  goetaerdigh. 

67.  Dolle  Pier. 
T^OmtPierin  huys  het  hoofd  voll  wijn > 

n.urifr^Hy  ilingertbancken  over  plan  eken  : 
Men  fou  fchier  feggen ,  't  kan  niet  zijn ; Pier  ftelt  en  Pier  ontftelt  de  bancken. 

68.   Rechtspleging!). 

TYs  en  Teun  vielen  flaeghs ,  en  Teun  is  eerfl:  geweken , 
En  riep,  men  had  hem  voorts  met.  rechten  aen  te  fpreken  : 

Soodoenickvaitj  ièiTijs,  heelinernft,  halfomjock: 

Teun  had  een'  kromme  kruck ,  en  Tijs  een'  rechten  ftock. 
6$.  Dobbele  deugbd. 

't  "C*  N  is  geen  ruftigheit  die  't  maer  eens  wefen  kan, 
■*— '  En  aen  d'ondanckbaren  haer  felfs  maer  eens  verfprllen : 

Maer,  eensverfpillen,  en  noch  eens  verfpillen  willen, 
Dat  voeght  een  rüftigh  mann. 

70.  Schouwe  Dirck. 
\T7Aerom  en  will  Dirck  niet  vertrouwen  l 

*  *    Hy  derft  geen'  Vrouwen  meer  vertrouwen. 

71.  riek 
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71.  TC  dele  belofte. 

JAn  had  veel  toegefeght  van  een  Bocck  nieve  Dichten , 
Dat  alle  Dichten  fou  doen  ftrijcken,  of  doen  Í  wichten , 

En  fijn'  beloften  zijn  tot  noch  toe  niet  als  wind : 
Het  fchijnthy  fwangergaet>  maer  't  is  van  een  dood  kind. 

72.     P.ÍÍT. 
Eel  rinckelt  als  haer  mann , 
En  klapt  foo  veel  fy  kan  > 

En  Jan  en  fpaert ,  niet  veel , 
Noch  rappe  tongh  noch  keel : 
Neel  is  foo  licht  als  Jan  , 
Jan  is  foo  dicht  als  Neel. 

75.  Jans  adel. 
E  Boom  van  Jans  gedacht  daer  op  hy  fchijnt  te  ftuyten 

N! 

Is  een  foo  groot  gewass 
D 
Als  Eickenboom  oyt  was: 

NJaer  die  aen  't  plucken  valt ,  vindt  hem  voll  ilechte  fruyten  s 
En  fiet  of  't  oolick,  ja,  iietof  hetvrolick  ftaet, 
De  Rifpe-poppen  bnyten , 
Hy  vindter  menigh  dingh  dat  maer  voor  M oolick  ftaet. 

74.  Dtnickbaer  hert. 

\  /fYn  langh-verplichte  Vriend, 
*■*■*•  Ghy  hoeft  my  niet  te  vreefen  ; 
Hebb  ick  u  veel  gedient , 
Thoont  my  maer  aen  uw  weefen , 
Dat  ghy  wilt  danckbaer  wefen  : 
Mijn  weldaed  is  verdient; 

En  fijt  ghy  'tinderdaed 
Gelijck  als  in  gelaet, 

Ick  vraegh  niet  of  't  voldoen  nu  of  oyt  in  uw  macht  is , 
Ick  houw  my  voor  voldaen  foo  't  maer  in  uw  gedacht  is. 

75.  Lief  mifve  rfland. 

W  7Atduncktu,  fei  Reinier,  dicht  ick  niet  all  bequamelick? 
^*  )a  feker,  ieid'ick,  tammelick; Dat  was  foo  veel  als  lammelick : 

Hy  fpelde  geerne  miss ,  en  nam  het  aen  voor  tamelick. 

II.  Deel.  Kk  76.  Am 
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76.  Agn  lichte  Maey. 

\  yjAeylightenrinckelroyt,  dat  is,  fy  lightenfchoyt: 
XVI  Dat 's  recht  gerinckelt,  Maey  -,  maer  't  is  niet  recht  geroyt. 

77.  Steegb  Ifraè'i. W At  was  hetjoodfche  Volck  fteegh  tegen  Gods  verbieden , 

Taey  tegen  Gods  gebod !  Al  was  't  naer  Ifraël , 
Haer  Grootevaders  naem ,  de  toenaem  voeghd'  haer  wel 
Van  Ifraëliten ,  want  het  waren  yf're  lieden . 

78.   Vriendelicl^  vermaen. 

'Iewgetrouwde  Bailiaen 
Sprack  dus  met  íijn'  Ariaen  y 

Vind  ïck  t'eten  noch  te  breken , 

Noch  gefoden  noch  gebra'en , 
't  Eten  wil  ick  laten  ftaen : 
Maer  van  breken  wil  ickfpreken , 

En  dat  fal  uw'  kopp  aen  gaen. 
79.  Geit  in  de  handt. 

'Eun  is  een  doorgeilepen  quant , 
Hem  komt  altoos  geld  in  de  hand  : 

'k  Wouw  dat  ick  oock  eens  in  een  land  quam  „ 
Daer  my  fomtijds  geld  in  de  hand  quam. 

80.  Kort  poces. 

T^En  Lichtmis  ley  Andries  fijn'  valfche  hand  te  vooren, 
'*— '  En  feid  hem ,  't  was  de  lijn' ,  en  hy  vail  aen  't  verband : 
*t  Was  logen,  feid'  Andries,  en  klonck  hemomfijn'ooren: Dat  was  Andriefens  hand. 

81.  Schriftgeleerde  Dirck. 

T^\Irck  ipeek  fijn'  Bors  beroyd  ,  en  als'tdaer  mé  gedaen  is, 
•*— ̂   Taft  hy  eens  anders  aen  ,  tot  heimeiick  gerief, 
En  weer  eens  anders :  of  de  Wett  dan  half  voldaen  is-? 

Dirck  heeft  fijn  felven  en  fijn'  Naeften  even  lief. 
82-  Misvcrjland. 

ANtoni  is  heel  op  Comedien  geftelt ; 
Daer  ilaet  hy,  fonder  heel  of  half  Franfch  woord  te  weten ,. 

En ,  heeft  hy  wat  geilen ,  ftracks  heeft  hy  't  weer  vergeten  : 
Antoni  en  verilaet  hetfpelnietj  maer  fijn  geld. 

83,  VaU 

T1 
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83.  Vaifcbe  Roem. 

NOemt  gy  't  een'  Weldaed,Klaes,die  gy  aen  knecht  of  meifchc 
In  't  end'  eens  hebtgedaen  voor  langer  jaren  trouw  ? 

O  Neen,  'tenismaerLoon,  en,  waer'tallfooals'tfouw, 
De  Weldaed  is  verbeurt ,  ghy  hebt  s'  u  laten  eifchen. 

84.  Onnutt  gewicht. 

't  O  Apier  hanght  Joncker  Jan  foo  vaft  aen  als  een  klitt : 
*^  'k  Beny  hem  't  yfer  niet  >  hem  luft  te  zijn  geladen : 

Maer  waerom  gaet  een  Koek  nietproncken  met  fijn  fpit, 

Alsd'een  noch  d'ander  heeft  te  vechten  noch  te  braden  ? 
85.  Befige  treden. 

\  /t  Y  dunckt,  langh  wandelen  en  kan  mygeenfinskrenckenc 

^-'■Tenminften  voel  ick 't  niet:  want  in  die  ledigheid 
Maeck  ick  mijn  hoofd  ibo  gaende  in  foete  befigheid  , 

Dat  hetgeen'  tijd  en  heeft  om  aen  mijn  gaen  tedencken. 
8(5.  Jan  onderricht. 

\T7"AtDuyveliseen  Wijf,  fprackjan  met  ftouter  ftemmen3 
*  *  Als  ick  het  ondernam ,  dat  ick  fe  niet  fou  temmen  l 

De  woorden  zijn  pas  kout ; 

Hy  heefter  een'  getrouwt. 
Nu  fijn  hoofd  voll  klabots ,  en  fijn  huys  voll  gekijf  is , 

Vraeght  hy  't  niet  meer  -,  hy  weet  wat  Duy  vel  dat  een  wijf  is. 
87.  Aen  fchoone  Jiuerfche  Lijn. 

't  TT' An  fonder  Sonn  goed  weder  zijn j 
A^"  Maer 't  fchoone  hanght  aen  ibnnefchijn  -3 

De  donck're  goedheid  is  half  nacht ; 
Wilt  ghy  fchoon  wefen ,  Lijn,  foo  lacht. 

88.  Aen  Neel  de  Brtyd. 

"^TEelisdeBruyd,  en  allis'tfpa, 
"*■      Sy  will  noch  niet  te  bedde  wefen  : 
Siet  toch  wat  een  bedruckten  wefen  ! 

Hoe  na ,  Neel ,  zijt  ghy  Maeghd  ?  hoe  na  ? 

89.  Vlaemfch  gehoor. 

TRijn  voert  het  woord  alleenj  en  roept  haer'  mann,  Hoor  toe : 
Sy  meent  het  is  goed  Vlaemfch,  en  neemt  het  voor,  Oor  toe. 

Kk  2  5)0.  Ag- 
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90.  Agniets  kjtcht. 

AGniet  quam  van  de  reis ,  en  klaeghde  dat  s'  haer  honden Beleefder  had  gevonden 

Als  haer'  mann  aen  fijn  wijf. 
De  Vrouw  haer'  meeningh  was,  naer  'tfommige  verftonden, 

De  beeften  fprongen  haer  ten  minften  eens  op  'c  lijf. 

91.  Dirck  onder  't  pack. 

DIrck  quam  fijn  boofe  Wijf  re  dragen  door  een'plass, En  fprack  all  fuchtende,  mismoedighalshy  was, 
Wegh  met  het  Fabeltjen  daer  ick  my  langh  aen  iatt  las  5 
't  En  komt  hier  niet  eens  by ;  ick  draegh  veel  meer  als  Atlas. 

91.   Op  H.  Bruñóos  Vfdmcn. 

VEel'  hebben  welgedaen  dat  Bruno  feer  wel  doet: 
De  waerheit  naer  tegaen ,  was  noyt  verloren  moet. 

Treckt  yeder  na  dien  Prijs ,  hy  waeght'er  oock  een  lot  na. Maer  dat  een  van  Datheen ,  daer  is  de  wereld  fott  na. 

Hoe  foo?  't  is  'toudfte  kind,  endaeromgoedenfoet> 
De  vroome  zijnder  mé  te  vre'en  in  haer  gemoed. 
't  Magh  weien  >  maer  ick  vrees ,  't  is  all  te  vre'en ,  op  God  na. 

95.  Mi [rijmde  heiligheid. 

W/  Aer  't  maer  des  Heeren  woord ,  men  dorfter  niet  meteeren 
*  *  De  vuyle  hand  in  flaen  : 

Hoort  hoe  de  Pfalmen  gaen  ; 

Doch'tiskleinfwaerigheidj't  enismaer't  woord  des  Heeren. 
94.   Averechts  bewijs. 

JA  n  timmert  fonder  end'  meer  dan  hy  kan  bewoonen , 
En  doet  het,  fieght  hy ,  om  fijn'  vyanden  te  thoonen 

Dat  hem  geen  geld  ontbreeckt , 

Ick  neem  het  foo  hy  't  fpreeckt : 
Maer,  vrienden ,  dunckt  u  niet  dat  fijn  bewijs  misiteltis, 
En  dat  hy  thoonen  gaet  dat  by  beroy t  van  geld  is  ? 

95.   O  meden. 
TCk  vond  Jan  met  fijn  Vaer  in  fwaer  gekijf  getreden , 

■*  En  't  docht  hem ,  wat  by  fprack ,  was  recht  en  meer  als  reden : 
't  Moght  meer  als  reden  zijn  watjan  fprack  na  fijn'  finn'j 
Maer  my  docht,  metfijn  Vaerte  kijven  was  veelmin. 

96.  Klaes  grijp. 

T£  Lacs  is  foo  onverfaedt  van  grijpen  en  van  ítclen  j 
■***  Hy  magh  geen' fchoenen  velen :  Thien 
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ThienTeenen  dunckcn  hem  niet  meer  een  onnutt  goed 

Als  lijn'  thien  vingeren ,  daer  hy  lbo  veel  mé  doec. 
97.  Malle  moer  ,  mail  knid. 

TRuy  wierd  gewaerfchouwt  ■,  maer  fy  riep  vry  frijfen  fterck, 
Hoe  ?  ibu  mijn' jonge  Neel  haer  felfs  airee  verloopen  ? 

'tEnismaerkinderwerck,  haer  hoofd  is  noch  fchier  open. 
Vafl:  fond  Neel  binnen  jaers een  Vruchtjen  naer  deKerck; 

Was  't  meer  als  kinderwerck? 
98.  Arme  Jan. 

JAn  eifchte  Neel  een  foen :  Neel  met  een  fpijtigh  keelcje , 

Sci ,  houdt  uw  backhuys  t'huys,  'ken  hebt  niet  in  mijn'  finn, 
lek fegg' het u rond uyt.  Ocharme,  feid'hy,  Neeltje, 
Dat  gaetu  wel  rond  uyt,  maer  'tgaet  myfeerfcherpin. 

99.  Ve  rwae nde  Job. 

TOb,  weeftwatopu  hoed',  en  leert  eens  overleggen  : 
J  Wat  hetgevaerlick  op  lijn  fel  ven  is  te  ftaen : 

Spreecktghy  itaegh  vonniflen  ?  ick  bend'er  in  begaen  j 
My  dunckt ,  ick  hebb  u  noch ,  My  dunckt ,  noyt  hooren  feggen. 

100.  Trijn  aen  't  kort  geweer. 

HPRijn  riep,watdraeghtghy,Klaes?een  poignaert,feid'hyTrijn. 
•*-  En  't  was  een  rlesken  wijn : 

Geeft  hier  eens,  feis'  (  en  heeft  het  eens-teughs  uyt gedronckeo) 
De  lemmer  ifler uyt,  dcfcheeisugefchoncken. 

10 1.  Paerden-bandel. 

DIrck  veild'  Andries  een  paerd  >  daer  op  hy  doriïe  bieden 
Dat  't  fchand  was  voor  de  lieden : 

Ick  fchenck  het  u  ,  fei  Dirck ,  veel  liever  uyt  de  boril  : 

En  of  ick  't  feggen  dorft  ? 
De  kooper  fprack,  fict  toe :  of  ick  eens  ja  dorftfeggen , 

Hoe  foud't  ghy  't  my  ond eggen  ? 
Op  't  handelen  is  winft,  op  't  fchencken  valt  verlies : 
Seidt^hy  my  Ja ,  fei  Dirck,  foo  feid'  ick ,  Neen  ,  Andries. 

1  ca .   Aen  Brujdegom  Dirck. 

DIrckjtrouwt  ghy?  veel  gelucksjfooghy  my  't  woord  wilt  geven 

Van  de  quae  kinderen ;  Niet  meer  van  all'  mijn' leven, 
ie 5.  Voll  en  fchrael. 

Slet  eens  hocvett  is  Lijs  en  hoeverhcngertPhlipsis  •, 

D'een  fchijnteen'  volle  Maen  ;  cnd'ander  haer5  Eclpfls. 
Kk  3  104.  Ncd 
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104.  Neel  kaecks. 

XJEel  was  nauwuytdePapp-muts, 
■*-^  Sy  raeckten  in  de  klapp-muts , 
En  blijfc'er  noch  met  gaen  j 
Soo  ftaet  haer  't  klappen  aen. 

105.  Datelick^bewijs. 
Irck ,  wacht u  voor  u  felf ,  ick  will  u  fwack en dwee fien, 

En  luy  lieren  na  raed ■,  want  fwack  zijnw'  een  voor  een. 
Wiltghy  deproefdaeraf  ?  hierzijn  wy  met  ons  tween  , 
En  ghy  en  fiet  niet  dat  vier  oogen  meer  als  twee  fien. 

106.  Beknopte  mterde. 

f~*  Hy  zijt  een  groot  mann ,  Klaes ,  een  dick  mann  en  een  fwaer ^-*     mann , 

En  ick,  fei  Korteknoop,  wat  klein  en  lichtjens:  maer  mann, 

Wat,  meent  ghy,  is  de  prijs  van  uw' Ziel  in  uw  Lijf? 
All  magh'twat  meer  zijnj  'k  neemt  op  vier  Rijcksdaelders  ftijf: 
Is  dan  uwlijfals'tmijn,  en  uw' ziel  als  de  mijne, 
D'eenSilver,  d'anderGoud;  elck  houd' het  met  de  fijne: 
Maer ,  fchelen  ghy  en  ick  niet  als  in  wight  en  maet  j 
Soo  ben  ick  liever  noch  de  dobbele  Ducaet. 

107.  Schrïckclick  wonder. 

Ck  vraeghden  aen  een'  Voss,  en  docht  het  wel  gevraeght  was  > 
Hoe  het  kruys  op  den  Toorn  foo  fcheef  geweken  ftond  ? 

Van  fchrick,  antwoorden  hy  met  een'  geftreckten  mond , 
Alfoo  de  Toorn  verzaeght  was , 

Alsonlanghs  hier  een'  Bruyd  ter  kercken  quam  die  maeghd  was. 
108.  Voor  een  Bouiemeejïer. 

E  Lek  heeft  de  Bouwkunft  vaft,  elck  weet  het  beft  te  feggen 

Hoe  hy  beft  woonen  fal :  met  Meefters  t'overleggen , 
Is  onverftand  bekent :  maer  heeft  men  kous  of  fchoen , 

Of  minder  werek  van  doen , 
Men  moet  het  wel  betrouwen 
Aen  Mannen  of  aen  Vrouwen 
Die  fulcken  ambacht  doen  : 

En  is  't  de  gecken  aengeboren ,  v/el  te  bouwen  ? 
1 09.   Ondauckbaerbeid. 

TTOevuyl  ondanckbaer'menfchen  zijn, 
■*•  ■*■  Sietm'  aen  't  mirakel  van  den  Wijn : 

God 

I 
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God  maeckte  water  Wijn ;  foo  ftaet'er, 
De  gaften  maeckren  wijn  tot  water. 

11  o.  Quaed  doen. 

DE  keel  een  aftefnij'n,  't  zy  dat  het  man  n  of  hoenis, 
Dat  's  goet  te  doen ,  feght  Jan  : 
Maer  neemt  hetzy  een  mann  > 

Smaeckt  dat  na  goed  doen,  Jan  ?  'k  fegg'  dat  het  quaed  te  doen  is. 
Ui.  Vafte  vriend febap. 

'k  Cíe  dat  men  lichtelick  een  levend'  vriend  bemint, 
^  Soolangh  hy  machtighis,  en  vriendelick  gefint : 

Maer,  voor  de  rechte  proef,  wanneer  hy  dood,  onmachtigh, 
Of ongefiender  isy  valt  eerft  de  minn  waerachtigh  : 

Een' vriend  beminnen,  is  een' vriend 
Beminnen  als  hy  niet  en  dient. 

112.  Te  bont. 

A  Ldie'ttebontmaeckt,  Jan,  hoeft  juyft  geen'  pels  te  dragen  x 

^~*  De  jonge  lieden  doen  't  die  in  ons'  malle  dagen 
Een  bonte  Regenboogh  van  Linten  hanghtom  't  lijf: 
Soo  maeckten  fy  't  te  bont.  Lett  nu  eens  op  uw  Wijf, 
En  haer' ontroerden  beek;  dat 's  noch  een  bont  byfonder: 
Men  feght  haer  niet  een  woord,  fy  maeckt'er  dufend  onder. 
En  kaeckelt  witt,  fvvart,  groen,  rijp  all  uyt  eenen  mond , 

Dat  is  te  kaeckel-bont. 

113.  Muftjckzluft' 

'k  T7N  ben  niet  vrolick  als  ick  fpeel , 
•*-'  Of  met  de  hand,  of  met  de  keel ; 

Men  moet  my  die  vreughd  niet  misgunnen  3 
Ick  foud  het  geerne  werden  kunnen. 

114.  Woorden  voor  geld. 

N'Oy  t  en  gaet  A  gniet  voorby  •, Of  Dirck  doet  haer  fel  ver  heugen , 
Maer,  u  komt  noch  wat  van  my  > 
Mergen,  mergen  fonder  leugen  : 

S'heeft  gelijck  de  goed'  Agniet , 
't  Schort'  aen  will ,  of  aen  vermeugen , 
Altoos,  klaeghtfe,  komt  haer  yet , 
Nemmermeer  en  komt'er  niet. 

lij.  Attt 
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1 16.  Alle  [onde  ondanckbaerbeit. 

VRiend,  vliet  ondanckbaerheic :  fy  is  den  Hemel  tegen : 
En  blinde  Heidenen  verboden  fe  te  plegen  : 

Hoort  nu  de  Chriften  less :  't  is  een  beknopt  fermoen ; 
Die  noytondanckbaer  waeren  fou  noyt  fondedoen. 

117.  Scherp  [onder  flael. 

UW'  Redenen  zijn  fcherp,  iboghy  niet  beter  weet : 
Maer  fy  zijn  dun  alleen  5  dat  kan  geen  fnijdend' werek  zijn: 

Vraeght  Meflemakeren,  wat  fcherp  tot  harent  heet : 
Dat  fcherp  is,  moet  niet  dun  alleen,  maer  dun  en  fterek  zijn, 

n8.  Soet  onfoet. 

DIrck  meent,  fijn  laf  Gedicht  is  loet,  en  daerom  goed : 
Maer  dat  niet  ibut  en  is  en  keur  ick  niet  voor  foet. 

119.  Sondaers  troofl. 

VAltghy?  dat 's  niet  met  allen  ; Weeft  daer  niet  in  begaen  : 

't  En  is  geen  fchand',  te  vallen  ; 
't  Is  fchand,  niet  op  te  ftaen. 

Pü„,z,  120.  Heidens  less. 

En  moet  den  anderen  het  misdoen  foo  vergeven, 
Alsof  men  nietende  als  misdoen  all  fijn  leven: 

Men  moet  fijn  eigen  doen  foo  houden  in  de  ftraff, 
Alsoft  men  nem mermeer  een  ander  en  vergaf. 

121.   Sijn  Eigen  vjand,jeders  vriend. 

Eeiï  noyt  met  u  verfoent :  maer  tracht  veribent  te  leven 
Selfs  met  die  maer  haer  felfs,  noyt  andere  vergeven, 

izi.  Zaligb  Schuvott. 

T>  Eklaeght  geen  fchuldigh  menfeh  die  met  berouw  enboet  . 
*-"  De  dood  befueren  gaet  die  hem  de  Rechter  doet : 
't  Waer  hem  fijn  heil  benijdt :  fchencktm'  hem  fijn  fondigh  leven, 
Van  dufent  tegen  een  't  waer  hem  de  Heil  gegeven. 

1:3.  Aenjan. 

JAn,hebtgh'een' malle  kluchtontijdigh  voortgebracht, 
Men  lacht  wel  met  u,  maer  met  u  is  "t  dat  men  lacht. 

124.  Vergeef feb  vergeven. 

TAlrk  fcheldt  fijn'  Vyand  quij  t,die  hem  ter  dood  verwondt  heeft, 
-*-*^En  ilerft  met  hem  verfoent :  te  weten  lbo  hy  fterft : 
Maer,feght  hy,  geeft  hem  God  dat  hy  eens  weergefond  leeft, 

Hy  fal  hem  doen  verftaen  met  wien  hy  't  heeft  verkerft. 

M 

W 
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125.  Bangh  is  d/c  cc. 

'k  O  Eb  tot  den  Smit  geleert  wat  ongeftoorde  weeld' 
il  Van  heeten  tegenfpoed  onendelick  verfcheelt: 

Hetfpijtighyfermoetdoorgloeytzijn,  fou  men  'cfmeden  : 
Ons  hert  in  't  koel  is  hard  j  heet  en  bangh  fou  men  'c  kneden. 

116.  Onder fcheid. 

WYs  en  geleerd  fchijnteen;maer  voor  twee  moet  het  ftrecken: 

Veel'  wijfe  letterloos',  en  meer  geleerde  gecken. 
127.  Jaloufer  [oude. 

JAloufe  Minnaer,  leert  hoefchoon  uw'  ziele  ftaetj 
Sy  haetdienieten  haetall  wat  fy  nieten  haet. 

ii  8.  Jjlotifie,  enujftfpreecklick^gequeU. 

JAlous  en  vindc  men  niet  in  iuyver'  Duytiche  fpraeck  j 
Waer  'tfoo  in  't  Duytiche  herc  gelegen  met  de  faeck , 

En  waer  ons  hert  foo  wijs ,  dat  het  eens  kon  verdoemen 
'c  Geen'  ons'  Voorouders  niet  en  hebben  derven  noemen  ! 

12«;.  Eenige  Vrees. 

Aer  de  ver waenile  komen 

Om  mijn  hert  te  doen  fchroomen  > 

lek  houd'  hem  voor  een'  fott , 
Die  anders  vreeft  als  God . 

130.  All  een  jlagb. 

WAerom  >  ghy  machtige ,  verfnuyftghy  in  dit  leven 
De  mindere  van  ftaet  ? 
Siet  hoe  het  God  verftaet, 

Uw  evennaeften  is  uw  naeften  en  u  even. 

iji.  Pockige  Jan . 

Anleefd'  als  een  fchavuyt Met  leenen  en  verteeren , 
Met  vloecken  en  met  fweeren ; 

't  Is  door  en  door  een  guy  t : 
lek  fie  't  niet  aen  fijn'  kleeren , 
Maer  door  en  door  fijn'  huyt  5 
Die  doet  hy  niet  alsfmeeren 
Voll  pocken  en  voll  fweeren  5 
Dat  fweeren  fweert  hem  uyt. 

Iï.  Deel.  Li  131.  Ojrttfj 

L; 

Ji 
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152.  Ontvetenie  Dirck. 

I  Irck  eet  en  drinckt  hem  rond 
En  fiet  noyc  in  een  boeck : 

Hy  is  kloecken  gefond, 
Maer  nietgefond  en  kloeck. 

135.  Klaes  de  Speelman. 
P\E  wilde Speelmann, Klaes, die foo lichtvaerdigh fluy tt> 

-*-^Is  een  groot  meefter,  ja,  maer  niet  veel  minder  guyt  > 
Een  ball  voll  goeden  winds,  maer  die  niet  veel  en  ftuyt. 

134.  Niewen  dwangh. 

ALs  'tvolckfijn'gaften  wouw  met  Eten  over-quellen, 
Soo  veel*  met  drincken  doen  :  't  eerft  datick  raden  fouw,. 

Waer  minder  kelders  en  meer  heimclick  gebouw  > 

Nu  geldt  het  Pispotten ;  dan  foud't  Secreten  geilen. 
135.  Dirck  op  een  Gaudief. 

'k  O  Agh  Dirck,  genaemt  Dirck  Tonder  ziel, 
^  Dat  hy  een'  Gauwdief  t'onder  hiel, 

Die  fijn'  Bors  had  gemeent  te  knappen : 
Daer  fagh  ick  hem  vaft  op  ftaen  trappen 

Of  hy  Brood  kneed',  of  Torven  trad. 
Foey,  riep  ick  wat  getrapp  is  dat  ? 

't  Schijnt  of  ghy  druy  ven  ftondt  en  perften : 
't  Is  geen  nood,  feid'  hy,  laet  hem  berften  ■, 
Al  trapp  ick  hem  wat  darmen  uyt  •, 
't  Is  van  ouds  een  doortrapte  guyt. 

I3&     P4S. 

1  S  't  waer,  dat  Jonckheer  Jan  met  Jonckvrouwjudith  trouwtj 
■"■  En  is  hy  feíligh  ruym  en  iy  ruym  vijftigh  oud  ? 
Ick  fegg'  niet  of  het  wel  of  misgepaerde  trouw  isj 
Maer  dat  hy  een  Jonck  heer  als  ly  een' Jonge  vrouw  is. 

1 37.  Waenwijfe  Thomas. 
T  Ck  hoefde  niet  veel  fpoocks  van  fchrijven  of  van  lefen ; 

■*■  Waer  ick  maer  half  lbo  wijs  als  Thomas  meent  te  wefen. 
138.  Sfbielijckjnieip. 

TT  Eeft  oy  t  Hiftory  van  een  weeld'righ  mann  gerept, 
•*•  ■*  Die  midden  uytden  dans  gevangen  wierd  genomen  j1 
My  dunckt,  dat  was  een  Vifch  die,  fpringend'  in  fijn'  ftroomen, 
In  een  doorheete  pan n  met  boter  wierd'  gefchept. 

139.  Afl 
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139.  All  tegen  (iroom. 

("^  Hy  vraeght,  hoe  ick  foo  veel  gedichtt  hebb  en  gefchreven , 
^J  Door  all'  de  befigheit  daer  in  men  my  langh  fagh  ? 
Will  niet  de  menfch  altoos  all  wat  hy  niet  en  magh  ? 
Had  ick  meer  tij  ds  gehad  t,  ick  had  veel  min  bedreven. 

140.  Wildbraet  entweidt. 

KLaes  hadd  een'  Spaenfchen  Don  gegrepen  in  'tgevecht ; 
En  gaf  hem  met  der  vaerteen  douwtje  tot  aen  't  hecht, 

Dat  hem  fijn'  darmen  uyt  fijn'  fwarte  pens  dé  fcheyen  j 
Want,  feid'  hy,  of  hy  ftonck,  hy  dienden  hem  t'ontweyen. 

141.  Van  Lijs. 

E  En  Almanack,  feghtLijs,  en  is  niet  van  de  Boecken 
Daer  fy  haer  voordeel  meent  te  vinden  of  te  foecken  : 

De  fpellingh  dunckt  haer  vals :  fy  hield'er  eerft  wat  van, 
Vondts'er  voor  nieweMaen  ter  maend  een' niewenMann. 

14  ï.  Smckzinaü. 

DE  Jonckheit  hedensdaeghs  is  wonderlick  belint : 

B.  is  B.  fpell  ick  voort,  't  is  L.  i.  n.  t.  blint. 
143.  Dienjiige  Schilder/. 

jjT^  Ods  werck,  dat  ick  begaen,  befien,  befitten  kan, 
^-*  Daer  hoef  ick  geen' Copy  uyt  menichen  handen  van. 
Een  deeltje  van  de  kunit  kan  my  te  recht  verblijden : 

Dat  deeltje,  dat  de  hand  op  't  rad  leght  van  de  tijden, 
En  fielt  my  Grootevaer  fijn  overgroote  Vaer 

Voor  oogen,  of  het  volck  van  he'en  of  gift're  n  waer, 
Enfal  mijn' kinderen  kinds  kinderen  doen  erven 
Mijn  aenficht,  dat  met  my  gaet  fterven  en  bederven. 
Is  niet  die  wetenfchapp  meer  meefier  dan  de  tijd  ? 

't  Is  het  verderffelick  in  d'oly  geconfijt. 
1 44,  Veel  weten,  weïnigh. 

TT  7  At  is  geleertheit?  All  te  weten  datly  wiften 

*  *   Die  voor  ons  waren,  en  min  wiften  dan  fy  mirten  ? 
Wien  fou  die  wetenfchapp  dan  helpen,  en  waer  toe  ? 

Wat  fcheelt  het,  of  het  veel',  of  ick  alleenigh  doe, 
't  Geen  maer  gedaen  en  werdt?  Maer  fpreeckt  dry  niewe  woorden, 
Dry  dingen  die  men  noyt  van  and're  menfchen  hoorden  • 
All  die  de  Wereld  foo  geringen  gave  geeft, 

Is  't  meer,  als  all  dat  oytgeleert  geheeten  heeft. 
LI  2  itf>Wat 
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145.  Wat  fcldfaems.. 

'k  "D  En  niet  mirakel-geck  ■  maer  een  in  all  mijn  leven 
J-'Hadd  ick  wel  luft  te  fien ,  en  vry  wat  voor  te  geven  : 

lek  meen  een'  Bruydegom ,  die  naer  den  eerden  nacht 
Nad'oudevryheit  niet  eens  achterom  en  dacht. 

146.  Twee  Achterdeuren. 

JAn  weet  fijnfwarigheitin  'tglaesken  teverdrincken-, 
En  als  hy  geen'  en  heeft ,  moet  hy  dan  nieteens  drincken  ? 

147.  Wacht  wat. 
Dabam  üs     j§  niy  een»  voddery  gevallen  uytde  penn  ? otium ;  ut  re-    I  J  ~  i •    o  t  •       1     t 

fngeratoïn.    -»■  (^Weet,  Leler ,  dat  ick  all' mijn'  vodden daer  voor  ken_) 
amorcdui-    Ick  fluy  tfe  van  my  af  en  laetfe  liggen  rotten : 
gemius  repe-  Langh ,  laneh  naer  haer'geboort'  onthael  ick  fe  de  motten , titos  tan-  O     *  o  O  * 

quamieaor  En  valder  met  den  keur  van  een  verfch  oogh  op  aen  -y 

iem.en  e      Gevalt  my  't  kind  dan  noch  foo  't  eertijds  heeft  gedaen , 
ggint.  ?«-  gOQ  ̂ Qud  ̂ k  't  voor  foo  ichoon  als  icker  een  kon  baren , jAt.   C/r,  " 

En  brengh  het  111  de  Werld.  Daer  hoorteen  tijd  van  jaren 

Om  d'eerfte  blinde  Minn  die  degeboorte  gaf 
Haer'  oogen  t'openen  met  alle  vliefen  af: 
Wy  moeten  onselckeen  als  vreemdelingen  lefen  -, 
Dan  kan  elck ,  en  niet  eer ,  fijn  eigen  rechter  weien. 

T48.  Jans  wijf. 

JAn  heeft  een  mondigh  Wijf,  die  al  íhapt  wats' in  ilnn  heeft s 
En  toy t  fich  koft'lick  op  als  waers'  eens  daeghs  de  Bruyd. 

My  dunckt  dat  fulcken  Vrouw  voor  Jan  wat  veel  ihaps  in  heeft  5 
En  wel  foo  veel  fnaps  uyt. 

149.  Peerlen  voor  verekens. 

"C*  En  goed  Mufijck-ftuckheeftoneindelickveelin} 
■*— JMaer  't  fchijnt  het  meefte  volck  meer  tongen  heeft  als  ooren  5 
Soo  praetm'er  over  heen :  't  Is  jammer ,  in  mijn  finn , 
Dat  daer  foo  veel  toe  hoort  foo  veel'  niet  toe  en  hooren. 

150.  Seggen  en  doen. 

T^En  wilde  mymijn'eerind'eervan  't  Sneldicht  krencken, 
•■--'En  feide ,  doet  wat  kloecks ,  dat  's  beter  als  't  gefegh. 
't  Is,  feid'ick,  foo  ghy  leert :  maer,  alsick'toverlegh, 
Die  kloeck  wil  Ieeren  doen  moet  eerft  kloeck  leeren  dencken. 

Ijl.  Aen 
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151.  Aen  Vïijjier  Nee]. 

'cCN  fluyt  nier,  feid  iele,  Ncel 3  fier,  ghy  zijt  noch  de  Bruyd  niet, 
-L'EnlightmetK.laesenmalt:  fyfei,  mijn  goed  is  mijn, 

En  mijn  is  all  'r  gebruyek.  Ja ,  Iprack  ick ,  dat  kan  zijn  , 
Ghy  mooght  wel  meefter  van  uw  goed  zijn  3  maer  't  en  flny  t  niet. 

151.  Aen  de  y  dele  Jeughd. 

T^Wee  jaren  hadd  fijn'  Moer  haer'  Vingerhoed  geibcht, 
•*■  Seid'cen  vermaeck'lickMann,  dien  ick  wel  noemen  moght, 

Haer'  Naelde  wel  derd'half ,  haer'  Brill  wel  leven  maenden , 
Hetkokertjen  wel  fes,  en,  alshy  'tallvermaenden,. 
Veel  minder  meubekjens  te  famen  weleenjaer, 

En  foo  veel  min  geleeft.  't  Zy  logen  of  't  zy  waer  j 
Wat  dunckt  u ,  Jonckertjens  en  pronckertjens  voll  veeren , 
Voll  lints ,  voll  lpellewercks ,  foo  ghy  maer  Haer  en  kleeren 

En  dien  tijd  t'famen  fomt  die  daeraen  is gegaen , 
En  wat  ghy  doende  voortsheel  nieten  hebtgedaen, 

Wat  du  nekt  u,  ("'t  wilder  uyt,  ghy  moet  het  my  vergeven) 
Heeftm'  u  in  twintighjaer  wel  anderhalf  fien  leven? 

153.  Trijn  k¡aps. 

HPRijn  heefteen  weerfien  in  't  klappeyen, 
■*  En  ftelt  fich  aen  als  waer  fy  't  moe : 

Een  weeriïen  ?  Ja  >  want,  als  iy  fcheyen , 
Soofeghtfe,  Volck,  totweerfiens  toe. 

154.  Volle  Neel. 

A  LI  uw'  hoofd  en  lenden-pijn 
■^Msgemaecktwerck,  feiKatlijn, 
TegensNeel,  haer jonghfte hoertje: 
Neel,  die  voll  gebeente  ftack, 
Suchtedroeffelick,  enfprack» 
Ja,  gemaecktwerek,  lieve  Moertje. 

155.  Aen flincketide Jan. 

't^Y  dat  het  haper'  aen  uw'  kleed'ren  of  uw  Veil, 
^Of  ghy  rieckt  qualick ,  Jan ,  of  ick  en  rieck  niet  wel. 

156.  Dirck  m  den  Band. 

Irck  had  datgeldigh  Wijfnoodfakelick  van  doen : 

't  Is  evenwel  een  Wijf,  en  't  hoofd  ftaet  hem  foo  groen , 
Hy  mifte  wel  een  Wij  f,  als  hy  haer  goet  koft  miifen : 
Maer  eten  gaet  voor  all ;  foud  ick  niet  mogen  giiTen 

Li  3  Dat 

D) 
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Dat  niewgetrouwde  Dirck ,  die  meer  denckt  dan  hy  feght, 
In  een  gevangen huys  mee  goude  traellien  leght? 

157.  1«  jlaep  en  dood. 
ICk  haeft  my  noy t  te  bedd :  hebb  ick groot  ongelijck? 

Eenmenfchdienieten  waeckt  is  een  dood-levend'lijck: 
Eens  ilerven  ftaet  ons  toe ,  en  't  fal  een  korte  ftoot  zijn ; 

Maer  wie  will'sdaeghs  eens  dood  zijn? 
158.  Een  boofe  rijeke. 

VEel  vrienden  rieden  Jan  een'  rijeke  Weeuw  te  trouwen : 
Jan  hiel  hem  koeltjens ,  maer  hy  teeckende  de  kaets  -y 

Als  ick  het  overiloegh,  ick  waerd'er  met  behouwen  : 
Doch  ,  mannen ,  feid  hy ,  fteltu  felven  in  mijn'  plaets ; 
Wat  dunckt  u,  dorftghymy  wel  inftaenvoor  't  berouwen? 
S'  heeft  in  der  daed  veel  goeds  -,  maer  in  den  aerd  veel  quaeds. 

159.  Dircks  gebroet. 

Dirck  heeft  veel'  kinderen,  daer  van  my  dunckt  de  meeften 
Min  menfehen  zijn  als  beeften : 

Verwondert  u  dan  niet ,  maeckt  hy  fomtijds  de  beeft  5 

't  Heeft  langh  fijn  werekgevveeft. 
160.  Dirck  Brujdegom. 

T~\lrckiijn  Bruyd  is  dick  van  lijf, 
-*-^En  fy  fchijnt  wel  groot  tegaen  : 
Dirck  wouw'  enckel  aen  een  Wijf, 
En  hy  iiTer  dobbel  aen. 

iöi.  Bouwens  onthouwen. 

TTOort  toe  dan ,  riep,  ick  Bouwen, 
■*--■■  En  paft  my  wel  t 'onthouwen 
Watghy  my  fcliuldigh  zijt 

.  Van  over  langen  tijd. 

Ja ,  feid'  hy ,  Tonder  falen ; 
Maer  weet  van  geen  betalen  j 
En ,  kom  ick  hem  eens  by , 
Hy  feght  ter  goeder  trouwen , 
Onthouwen  is  onthouwen , 

En  ftaegh  onthoudt  hy  't  my. 161.  Boofe  Jan. 

JAntrouwd' een' jonge  Vrouw,  daer  hy  wat  acht  op  flaenfou, 
Om  of  fy  haer  misgaen  wouw . 

De 



Sneldicht.  2jt 
De  Vrouw  is  een  goed  Dier, 

En  Jan  geefts'  alle  daegh  een'  oorband  dry  of  vier , 
Enfeght,  alsm'hembeftraft,  hy  heeft  maer  half  voldaen, 
Der  vrienden  meeningh  was ,  hy  fouder  acht  op  flaen. 

165.  Wiltbraed. 

TRijn ,  wcetghy  watick  vait  vooreen  mirakel  houw? 

't  Zy  tuffchen  ons  gefeght ;  Een  goede  kloecke  vrouw. 
164.  Lichte  Agniet. 

AGniet  heeft  om  een'  hoeckeen  malligheit  begaen : 
Eerft  heeft  s'  haer' goeden  Mann  en  dan  haer  felfs  ontgaen. 

165.  Pieters  Wijf. 

't  TS  een  ouwbolligh  Wijf  daer  Pieter  aen  getrouwt  is , 
-*S'  is  in  ouwbolligheit  geverwt  tot  in  de  woll  > 

Of  ick  het  niet  en  wifl: ,  'k  faegh  't  aen  haer'  grijfen  boll : 
'eiseen oudbolligh  wijf,  dat  feftigh  jaren  oudis. 

\66.  Vergevingh. 

VErgeeftmy,  Mann,  feiTrijn ;  hebb  ick  wat  mals  bedreven;, 

't  En  fal  noy  c  meer  gefchiên.  Dirck  nam  het  woord  in  acht, 
En  heeft  haer  vriendelick  een  iöopje  toegebracht 
Om  haer  te  redderen  van  wat  te  langen  leven. 

Doe  bad  hy  op  fijn'  beurt ;  Trijn ,  wilt  my  dit  vergeven  , 
't  En  fal  noy  t  meer  gefchiên.  Sy  fei  in  haer  gedacht , 
C  En  heeft  foo  lieffelick  den  boofen  geeft  gegeven ,) 

'k  Wouw'ck  u  vergeven  moght  foo  ghymy  hebt  vergeven, 
167.  Heer  Dirck  op  fioel. 

Irck  heeft  een  uer  op  ftoel  verileten 
Daer  ick  geen  voordeel  af  en  treek , 

Dan  dat  hy  my  heeft  leeren  weten 
Hy  is  een  ongeleerde  Geck : 

Ick  fegh  't  voor  my  en  foo  veel  menfehen , 
Indien  men  't  eer  geweten  hadd , 
Men  hadd  met  eeren  mogen  wenfehen 
Dat  hy  op  Stoel  gefeten  hadd. 

168.  Dtyf  en  Slangb. 

TCk  volghde  de  goeless  die  my  een  goed  mann  gaf ; 

*'kNam  'themnietqualick  af  die  mijn  geld  hadd  geftolen  j 
Maer ,  fpijende  de  plaets  daer  hy  het  hadd  gefcholen , 

Packt'  ick  het  foetjens  op :  nam  ick  't  hem  qualickaf  ? 
169.  ow 

D! 
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\6y.  Qm  yreedfamtgh  preken. 

GHy  die  de  Kcrck  in  hebt  en  alle  mann  by  d'ooren  j 
Ey  helpt  ons  aen  de  vrucht  van  't  heiligh  Brood  en  Wijn: 

Verkondight  ons  wat  ruft  kan  ftichten ,  en  niet  ftooren , 

En  laet  Gods  preeckftoel  niet  der  Menfchen  breeck-ftoelzijn. 
170.  Een  mann  op  Biefen  gebonden. 

HEt  luydt  vreemd ,  maer  gelooft  dat  geen  dingh  waerder  is , 
Dan  dat  men  niet  en  finckt  om  dat  men  fwaerder  is. 

171.  Gijjingb. 

DIrck  floegh  fijn'  jonge  Vrouw ,  als  hads'  haer  wat  misdragen : 
Sy  riep  't  en  was  niet  waer , 
Hy  moght  het  vry  bevragen : 

'tMagh  wefen,  feid'hy,  Neel;  ickflaederoockmaernaer. 
172,  S-toute  onkunde. 

DAerisgeentuchten  meer  aen  Jongh  volck  hedensdaeghs  j 

Sy  geven  't  niet  eens  kamp  all  valt'er  een  méilaeghs:. 
Ouw' lieden  zij  nverfuft;  fy  weten  'talltegader: 
De  kinderen  voortaen  zijn  ouder  als  haer  Vader. 

175.  Onbeleeft  liefjl, 

MEn  hoetelde  Reinier  om  een  goed  Wijf  te  trouwen, 
Ervaren  en  beleeft ,  meer  dan  gemeene  Vrouwen : 

Neen,  feid'hy,  vrienden,  neen,  s'  is  my  all  te  beleeft. 
Reinier  had  watgelijcks ;  s'  had  feftigh  jaer  beleeft. 

174.  Vrouwen  kracht. 

CAgh  Eva  fuer,  offoet,  docns'haergoe'n  Mann  verleidden , 
*^  Watduncktu,  feid' ick ,  Neel  ? 

Sy  ikï,  't  was  evenveel  > 
Hymoft'er  onder  deur,  koftiy  maer  een  van  beiden. 

175.  Noch. 
VJf  7111  een'  vrouw  vriend'lick  fíen,  gelijcks'  in  't  vrijen  fagh, 
*  *   Waer  is  de  harde  mann  diens  hert  daer  tegen  magh? 

Enwilfevaetsen  vies,  alseen'gefenghdepopp,  fien, 
Waerisdcftoutemann  die  daer  derft  tegen  op  fien  ? 

'tStaetonsfchoon  ,  heeft  mend'er  tweemefien  opfijn'fchee, 
Daer 't  hapert,  foomendermaereenentreckt  van  twee. 

176.  Dertele  Dirck. 

't  \17Elvaren  heeft  de  ichuld  dat  Dirck  aelwaerdigh  is ; 
*  *  Hy  meent,  wathemgeluckt,  dathy  'tall  waerdighis. 

177.  STvaer 



Sneldicht.  27, 
177.  Swaer  gevolgh. 

JAn  light  en  doet  fijn  beft 
Om  een  rijck  wijf  te  trouwen  > 

En  geld  is  groot  gerief  in  fulcken  kouden  neft : 
Maer ,  Jan ,  lett  op  de  reft , 

Die  een  Wijf  onderhout,  dien  willfy  onder  houwen. 
178.   Noodige fwackheit. 

GEdenckenstaeye  kunften  wenfch  ick  niet  te  weten : 

lek  hadd'er liever  een  teleeren  van  Vergeten. 
Sou  my  te  voren  ftaen  all  wat  ick  hebb  befweett 
In  lijden  of  in  vrees ;  het  waer  een  pack  van  leed , 

Dat  and'reichouderen  als  mijne  moften  dragen  : 

Soud'ickoockallde  vreughdvan  all' mijn'  blandee  dagen, 
In  eenen  fpiegel  fien ;  een  ftereker  oogh  als  't  mijn 
Moft  dat  verfamelde  geblixem  machtigh  zijn. 

Wat  is  't  ons  dienitigh  dat  vergeten  en  onthouwen 
Haer'  krachten  wederzijds  onthouwen  en  verdouwen  j 
Wat  is  des  Heeren  doen  voordachtigh  en  doorwijs , 

Die  ons  't  herdencken  wel  vergunt,  maer  ftucks  gewijs ! 
179.  Sneldicht. 

\T  7Atfpiltghy  Pen  en  Incktaen  Sneldicht  ?  fei  myjan  ? 

*  *   Ick  weet  een'  korter  wegh  door  een  die  't  beter  kan : 
Mijn  Wijf  haer  minfte  woord  wanneerfe  maer  half  gramm  is. 

Is  icherper  ongelijck  dan  uw'  fnelft'  Epigramm  is. 180.  Droom. 

ICk  droomd'  in  goeden  ernft ;  den  Haegh  fou  recht"  fien  doen 
Aen  Vrouwtjens  dien  de  fchuld  van  meer  als  een  Mans  foen 

In  't  lijden  hadd  gebracht ;  en  om  geen'  Beul  te  halen , 
Elck  fou'  fijn  lichte  wijf  met  een'  Piftool  betalen. 
De  moord  gingh  t'ecner  ftond ,  als  op  Temp'lieren  ,  aen  5 
Den  felven  oogenblick  is  my  de  flaep  ontgaen , 
Noch  fchrick  ick  van  den  flagh  die  die  Piftolen  gaven ; 

't  Gingh  of 'er  een  Soldaet  op  't  Kerckhof  wierd  begraven. 
i8r.  Teun  de  Dief. 

TEun ,  feid'  ick ,  meent  ghy  ftaegh  te  rooven  en  te  ftelen  ? 
Ghy  kont'er  niet  mé  deur ,  en  endtlick  koft  het  kelen : 

Hoe ,  fei  Teun  ,'  'k  hael't  in  d'een'  en  brengh't  in  d'ander  deur , Kan  icker  niet  mé  deur  ? 
II.  Deel.  Mm  182.  Pietev 
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i||i.  Pieter  eenoogb. 

HEeft  Pieter  maer  een  oogh ,  dat  's  geen  faeck  van  verwijt , 
Siet  de  goe'  fchutters  eens  die  op  haer  micken  ftuyten } 

Twee  doen  haer  geen  gerief  >  fy  moeten  een  oogh  iluyten , 
En  Pieter  mickt  altijd. 

1S5.  Lttfe  Dirck. 
Ls  valfchemenlchen  willen , 
■•Siet  wat  twee  woorden  fchillen : 

Dirck ,  feid'  ick,  fchrickt  het  oock  het  paerd  dat  ghy  berijdt  ? 
Neen ,  feid'  hy ,  niet  altoos ,  en  meende ,  niet  altijd. 

184.  Miltmeejiemgb. 

JAn,  feid'  ick  eens ,  ghy  mooght  lbo  rijck  zijn  alsghy  wilt} 
Ghy  kont  noyt  vrolick  zijn  ;  het  fchort  u  aen  de  Milt : 

Ja,  feid'hy,  moght  ick  eens  foo  rijck  zijn  als  ick  wouw, 
'k  Wedd  dat  de  Milt  mijn'  vreughd  niet  langh  beletten  fouw. 

185.  Jans  dobbele  ivenfcb. 

JAn  hoopt  noch  eens  foo  rijck  te  werden  als  ick  ben  : 

Dat  hadd  hy  goet  te  doen  ,  naer  ickmijn'armoekenn : 
Maer  't  is  een  dobb'lefinn ;  hy  willmy  niet  gelijck  zijn  > 
Eens  is  hem  niet  genoegh ,  hy  wil  noch  eens  foo  rijck  zijn. 

186.  Rampfidigbeh. 

TJ  Ampfaligh  mcnfchen-hei c ,  ghy  hoeft  u  niet  tequellen 
■*-^  Met  uw'  rampfiligheit  van  jonghs  aen  op  te  tellen  t 
My  dunckt  die  rekeningh  niets  te  rampfaligh  leit , 

Soo  't  flot  maer  goed  en  valt ,  en  na  ramp  ialigheit. 
187.  Brouwer  Dirck. 

Dirck  heeft  het  Brouwen  aengerandt 
Met^rooten  moed  en  klein  verftand: 

Nu  ftaet  hy  valt  en  treckt  fijn'  fchouwcr , 
En  liet  de  Brouw-kuyp  over  kant } 

In  't  eer  fte  fch  reef  hy,  Dirck  de  Brouwer, 
Nufchrijfthy  met  een' ander  hand, 
En  teeckent  flincks ,  Dirck  de  Berouwer. 

188.  Tijfens  ujivlught. 

T_T  Oe  goed  het  geven  is ,  heeft  Tijs  genoegh  gelefen  : 

■*-  -*  Maer  feght  hy ,  geef  ick  ftaegh ,  enkrijghickweinight'huys, 
Van  wolligh  als  een  Schaep  wierd'  ick  kael  als  een'  Muys : 
't  Is  goed  goed  arms  te  zijn,  maer'tisquaedarmte  wefen. 

189.  Jan 



Sneldicht.  i7* 
189.  Jan  v ai»  fijn  nyf. 

VErfchoonthetteercvat,  uw'  Wijfjen,  fcid'ick,  Jan  ; 
Vcrfchoonen  feid'hy  ,  vriend?  Teer  geern ,  all  watick 'kan  : Sy  heeft  een  Vidimusdac  niet  en  is  omthoonenj 

Dencktof  ick  'rgeernedé,  koftickfewat  verfchoonen. 
190.  Zeemans  prttet.  .  , 

DE  Pacpen ,  fei  rond  uy c  een  Zeemantje  van  Schevcrin^h  , 

Zijn  Hechte koopluydtjens,  by dat  Sc. Judas  wasj 

Hy  leverde  fijn'  waer  en  Hack  'tgeld  in  fijn'  tass  > 
Maer  fy  verkoopen  God,  en  doen  een  menich  geen  levcringh. 

191.  Aen  de  ¿Hernam  beripers. 

BEtweters,  is  'tfoovoll  bctwetensinuw'kift, 

En  weet  ghy  't  beter  all  wat  m'  u  te  voor  kan  leggen  ? 
Vergeeft  ons  onje  fchuld  hebt  ghy  jonghlceren  leggen, 

Socrsry  doe»;  weet  ghy  dat?  'k  wouw  ghy  dat  beter  wift. 
191.  Arme  rtfckdom. 

ICkhoordeluyden,  Tijs,  uw'grootenrijckdomprijfen: 
Hetmagh  wel  welen  >  maer 

Hoe  kan  ick  oordeelen  of  't  logen  is  of  waer  ? 
Ghy  derft  het  nietbewijfen. 

193.  Blauw'  oogen. 

BLauw'  oogbjens,  fei  Reinier,pronkt  ghy  daer  mé  foo,  Klaertje? 
Mijn  Annedat  ghy  'tweet,  dieheeft'eroockeenpaertje, En,  alshetlucken  will  weldrijtjens  :  komt  eens  hier, 

Na  't  gifter  avond  gingh  ,  fooheefts'ernuwelvier. 
194.  Op  Jeremias  klachten  ende  Salomons  Hooge-Liedt,gerijmt  door  H.Bruno. 

GHy  weet  het,  Lefer ,  't  zijn  twee  ongerijmde  dingen , 
Die  Brunos  penn  beftaet :  maer ,  foo  fe  Bruno  doet , 

Bekent  eens,  zijnfeniet  bey  kunftighenbey  foet, 
Bey  niet  meer  ongerijmt ,  wel  fchreyen  en  wel  fingen  ? 

19^.  Nachtdief. 

HTRijn  pleitte  voor  haer'  Mann ,  wanneer  hy  op  fijn  pad 
■*-  Somtijts  by  Noorder  Sonn  een  deur  ontgrendelt  hadd ; 

Het  fcheen  wel  waer  te  zijn  •,  maer ,  feis',  haer  Mann  en  docht  niet 
Dathetuytkomenfouw:  't  Was  foo,  haer  Mann  en  docht  niet. 

196.  Mifrehenii:gh. 
ïCk  rekende  met  Klaes,  die  my  veel  moit  betalen, 

■■En  noytvangeldenfcheide,  en,  meend' ick  wat  te  halen  , Mm  2  Hy 
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Hy  ftoorde  't  QijfTeren ,  en  riep  ftaegh ,  Heerfchap ,  fiet , 
Die  fomm  hebt  ghy  niet  wel :  'c  Was  waer,  ick  hadfe  niet. 

197.  Spaenfch  gefegb. 

E  En  wijs  Maan  heeft  gefeght,een  Geck  magh't  wel  verdoemen» 
Dat  Vrouwen  't  Hemelrijck  der  Mannen  zijn  te  noemen , 

En  Hellen  van  haer  ziel ,  foo  daer  oyt  Helle  was , 

En  Vaeg'viervanhaer'  Tass. 
198.  Aen  eenenondatukbaren. 

" A  j  Jafper ,  't  magh  wel  wefen , 
Ghy  fchijnreen  moedighmann, 

En  niemand  niet  te  vreefen : 

Maer  hoort  of 't  wefen  kan: 
Het  vreefen  en  het  fchamen,  «•;-  U 
All  fcheelen  fy  van  namen , 
Gaen  hand  aen  hand  ter  mert  : 
En  een  ondanckbaer  hert 
Heeft  al  toos  een  te  wachten 

Daer  voor  het  fich  verfchrick' : 
'k  Sie  wat  in  uw' gedachten  -, 
Wacht  j  Jafper ,  hier  ben  ick. 

199.  Ronde  biecht. 

lErgh'omfaeght,  feid' een  Held ,  ontkomen  uy teen' ilagh, 
Daer  't  all  ter  n  eder  lagh , 

Eer  gh'  om  faeght  was  't  befchickt.  Neen  Joncker,  lei  lijn  dicnaer } 
Daer  was  voor  my  wel  iien  naer  •, 

,  Ick  had  eer  't  foo  verr'  quam ,  wel  een'  reis  acht  of  thicn , 
En  noch  meeromgefien. 

200.  Dobbele  elende. 

'  E  n  Godloos  menfch  in  nood  is  een  blind  bedelaer : 

'Hy  bidt  om  hulp  en  heil ,  en  weet  noch  wien ,  noch  waer.. 
201.  Dat  God  is. 

T^  Laes ,  kont  ghy  twijffelen  of  God  in  wefen  is  ? 
■*-^-Ghy  zij t  de  fotfte  beeft  daer  van  te  lefen  is: 
En  evenwel  fiet,  Beeft,  'k fal  u  de fchuld  vergeven , 
Soo  ghy  kont  twijffelen ,  ghy  diefpreeckt,  aen  uw  leven. 

202.  Aen  yemmd. 

T  TWwijfisheflelick,  nochtans  hebt  ghy  fe  lief, 

*-'  S' is  boos  en  bars  van  kopp,  nochtans  is  s'  uw  gerief  > 
S'is 

E!
 

E! 



Sneldicht.  l77 
S'isvuylen  fleterigh,  nochtans  guntghyfekleeren , 
S'is  uytdegiftvan'tvolck,  nochtans kunrghyfe  eeren: 
'k  Vergeef  al  dat  Nochtans ;  maer  ick  verftae  nochtans , 
S'is  een'  gemeene  Hoer  bevonden,  en  noch  t'hans. 

203.  Quaede  Mufijck- 

TV/fAey  ,  en  ontftelt  úniet,  fprackTeunis  tot  fijn  Wijfje, 
■Wl  In  't  eeril  van  een  gekijfje : 
Ick  weet  niet  wat  ick  lieflt  fouw  hooren  van  geluyd , 

Of  een'  ontftelde  Vrouw,  ofeen'ontfteldeLuyt. 
204.  Vuyl  tpafcbt  geen  vuyl. 

TpYs  had  fij  n'  echte  Trouw  op  't  on  voorfienit  gebroken , 
-*■  En  had  geern  op  de  kunft  den  Schouth  fijn'  hand  ontdoken. 
Heer ,  feid'  hy ,  magh  ick  't  niet  wel  nemen  op  mijn'  eed , 

I  Dat  ick ,  foo  waer  ick  leef,  van  geen  misdaed  en  weet  ? 

My  dunckt  neen,  feide  Schouth  ,  enickfal  't  Vonniss iprekcn, 
'  Valfch  fweeren  ís  foo  licht  te  doen  als  echt  te  breken. 

205.  Arme  rqckdont; 

T~\Irck  heeft  veel  duyfenden gekift, 
•*-^En  noch  meer  duyfenden  op  renten  : 
Noch  deert  hem  't  water  dat  hy  pift , 
Om  dat  hy  't  niet  en  fiet  te  venten  : 
Den  adem  die  fijn'  Longhontfanght 
Soud'  hy  wel  willen  niet  verliefen  ; 
De  mode ,  daer  hy  na  verlanght , 

ís ,  datm'  hem  kleeden  moght  in  biefen : 
Nu  lijdt  hy  honger  daer  men  eet, 

En  ftaet  en  beeft  daer  and' re  warmzijn  j 
Ey ,  feght  eens ,  wijfe  lie'n  die  't  weet : 
Wat  is  dat,  Rijck,  of  is  het  arm  zijn? 

2Q<5.  Beddfucht. 

\T7At  foud'ickopdoen  ?  leed  en  ongemackgaen  lijden? 
*  '   Sien  wat  my  niet  en  kan  verbet'ren  noch  verblijden  r 

En  hooren  wat  my  fpijtt ,  en  voelen  wat  my  quelt  ? 

Neen ,  't  neitje  daer  ick  ligh  is  min  noch  meer  geftelt 
Als  daer  ick  tweemael  dry  en  noch  dry  maenden  in  lagh , 

Eer  dat  ick  fchreyend'  aen  den  tepel  van  de  Minn  lagh : 
Ick  ligh  warm ,  ick  ligh  dicht ,  en  ftillekens  en  facht : 
Moet  ick  eens  alle  daegh  ter  wereld  zijn  gebracht, 

Mm  3  Ter 
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Ter  Wereld  daer  't  foo  raeft,  alsof  ick  in  de  baren 

Geftort  wierd'  uyt  de  koy  ?  Ey,  beddekén,  uw  baren 
En  komt  my  niet  te  pass:  'tenwaerde  fcherpepijn 
Die  honger  heet,  'k  wouw  hier  wel  ongeboren  zijn. 

ro-j.  Rufl  op  Hofwijck; 

/~\P  Hofwijckflaepickmaer;  en  droom  van  alle  dingen, 
^'  Op  Hooffch'  en  Haeghfche  naer ;  die  weet  kk  te  verdringen 

.  Met  all  wat  Hofwijckfch  is$  en  Tongh,  Oogh,  Neus  of  Oor 
Vermaeck  heitellen  kan  :  Ick  fmaeck,  ick  ricck,  ick  hoor, 

Ick  lie  met  d'oogen  op,  als  menfchen  doen  die  waken  ; 
Maer  'tgaetgelijck  men  flacpr,  en  allerhande  faken 
Sijn  hert  ontmoeten  laet  by  forgeloosgevall. 

Dry  halve  dagen  duert  dat  flapen,  en  dat 's  all. 
Van  daer  beginn  ick  my  te  manen  door  mijn  felven, 

Dat  rriy  te  pailen  ftaetop 't  woelend' uer  van  elven, 
En  waken  heel  de  weeck  in  d'ongeruitigheic 
Van  allemans  gequell  om  alle  mans  befcheid, 

In  ftormen  van  gefchill,  in  arger'  foele  winden, 
DieVyandenteriluypaentatten,  en  wel  Vrinden, 

Met  hoon  en  achterklapp,  wel  Broeder,  wel  verwants  " 
En  fparen  rappige  noch  iuyverfte  van  't  Land  j 
Inoverydelheitvan  lrLippende  Saletten, 

In 't  eewigh-roerendevan  wielen  fonder  wetten, 
Voorhoutfche  Molens  van  den  koftelicken  fnoff, 

Diem'  altijd  draeyen  fiec  en  malen  niet  als  ftorf. 
Beminde  Saterdagh,  zijtghv  noch  verr'  van  komen  ? 
Spoedt  toch,  en  helpt  my  weer  aen  Hofwijcks  foeter  droomen : 

Kom,  paerden  in  de  Koets,  'k  voel  dar  ick  u  genaeck, 
En,  Haegh,goe nacht;  ickgcew;  maer  van  Hofwijckfche  vaeck. 

208.  lUet. 

*a  u  tefiu  npv  Aer  js  cen  dingh  dat  my  verwondert : 
fibrJlumt.  *—*  Een' once  weeght  min  dan  veel  hondert: 

Ja  'k  leider  dufent  op  mijn  peerd, 
En  't  heeft  hem  niet  met  all  gedcert  : 
Ick  leider  een'  meer  by  dan  't  hoorde , 
En  't  was  van  dufent  een  of  't  fmoorde : 
Hoeteerismiddelmaet,  hoe  ecl, 

Hoe  kittelachtigh  is,  Te  Veel ! 
209.  Trijns 

M. 
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209.   Trijns  klacht. 

TRijn  feght  haer  Mann  isonrechtvaerdigh, 
En  daerom  komts'er  by  te  kort: 

't  Is  goet  te  giffen  wat  haer  fchort , 
Gact  Jan  haer  man  noch  recht,  noch  vaerdigh. 

210.  In  en  uyt-fclmld  aen  mijn'  Soon. 

'k  t_J  Ebb  menighte  van  volck  beleefdelick  verplicht , 
*-*  Daer  my  den  thiende  nu  den  hoed  niet  voor  en  licht : 

Wie  my  oy  t  vriendfehapp  dé ,  dien  hebb  ick  met  verlangen 
En  met  de  volle  daed  meer  vriendfehapp  doen  ontfangen . 

Laet  úniet  manen,  Soon,  'kftáe  niemand  in  fijn  bóeck: 
In  't  mijne  vind' ick  fchier  wat  meer  volcks  dan  ick  foeck. 
Soo  moet  my  Nijd  en  Spijt  dit  waere  woord  gedulden  j 
Ick  laet  veel  ichulden  naer ,  en  ick  fterf  fonder  fchulden. 

zii.  Ónaanckvaerhett  itienfchelickheit. 

WAtfoeckt  men  tevergeefsch  datnoyten  was  voordefen, 
Noch  is ,  noch  wefen  fal  ?  wie  van  de  danckbaerheit 

Van  menfehen  fpreeckt ,  bedenckc  wat  dat  hy  feffens  feit : 
Een  menfeh  diedanckbaer  waer  en  fpu  geenfondaer  wefen. 

21a.  IFelprekentbeit. 

At  light  men  d'ydelheit 
Tot  op  den  Stoel  en  leidt  ? 

Hoe  ?  wil  men  my  wel  fpreken 
Doen  keuren  voor  wel  preken  ? 
Ick  heet  het  beft  fermoen , 

Slecht  fpreken ,  en  wel  doen. 
213.  Wel,  overgoet. 

■  T  ]W  fcggen ,  feghtgh',  is  meer  als  reden , 
^  En ,  na  my  dunckt ,  eri  is  't  niet  waer. 
Roept  niet  foo  luyd'j  ick  waer  te  vreden , 
Als  't  maer  foo  wel  als  reden  waer. 

214.  luye  Klaes. 

KLaes  is  foo  luyen  vent ,  dat  ick  fou  derven  feggen , 
De  Dood  en  komt  hem  niet  foo  fchrickelick  te  voor, 

Als  't  befigh  leven  doet-,  om  dathy  censdaerdoor 
Veel'  jaren  achter  een  fal  mogen  blijven  leggen. 2  1).  Op 

W 
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215.  Op  den  Aerdkloot  in  den  vloer  van't  mewRAetbujs  tot  Amjlerdam 

gemarmert. 
Je  op  dit  vloeren  lett 
En  op  die  heerlick  welven  , 

Moet  feggen  by  hem  felven , 
Voor  feker  defe  Wett 

Beilaet  in  all'  haer'  leden 

Uy  t  hoogh-vernufte  lie'n ; 
Sy  leeren  ons  met  reden 
De  Wereld  te  vertreden 

En  opwaert  aen  te  fien. 
n6.  Op  den  Hemel- kloot  aldaer. 

LEert,  onder  het  gewemel 
Van  't  woelige  Stadhuys, 

Gedencken  aen  den  Hemel, 

En  treedt  vry  in  't  gedruys 
Als  van  der  aerd'gerefen 
Op  Sterr'  en  Sonn  en  Maen  -, Hier  werdt  u  in  bewefen 
Hoe  dat  het  eens  naer  defen 

Den  faligen  fal  gaen. 

217.  Over  'i  Heeren  Avondmael. 

D  Aer  fie 'ck ons  niet  voor  aen  ;  hier  firt  niet  een  van  twel  ven 
Die  Dy  verraden  wouw  :  maer ,  Heer,  die  alles  weet, 

Ghy  weet  het ,  ofter  geen  van  twel  ven  fitt  en  eet, 
DienGhy  verklagen  moght  voor  Judas  van  fijn  ielven. 

a  18.  Vdljchè  regel. 

DIrck  is  met  roock  gequelt,  en  weet  hem  niet  t'ontloopen , 
Of  deuren  moeten  aen  en  alle  venirers  open. 

Het fpreeck woord gaet niet vaft,  feghtDirck,  alishetoud, 
Daer  'troocktenis  'tnietwarmj  hemduncktj  hetifièrkoud. 

219.  Siet  voor  u. 

jOHylieghtniet,  fcght ghy ,  Neel ,  ghy  fieelt  niet,  en  ghy  zi 
^-*  Noch  gierigh  na  veel  gelds ,  noch  quifiigh  na  den  tijd ; 
Ghy  zijt  uw'oogen  baes,  en  meefter  van  uw'ooren , 
Ghy  fiet  het  quaed  verby  en  wilt  maer 't  goede  hooren. 
't  Is  wijüelick  gewaeckt  met  alle  poorten  toe , 
Soo  dat  de  Duy  vel  daer  geen'  inval!  op  en  doe : Mae 
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Maer,  alle  poorten  toe  en  een  ondeughtjcn  open , 
Is  een  klincketje  dat  den  Vyand  kan  doen  hopen 
By  ontij  in  te  gaen  daer  niemand  op  hem  lett, 

En  foo  is  't  Slot  verra'en :  Neel,  paft  wat  op  't  klincketc. 220.  landkaert. 

VRaeghtyemant  na  kort  onderricht, 
Waer  Troyen  en  Corinthen  light ;  , 

My  dunckt,  deplaets  is haeft gevonden  •, 
Sy  liggen  daer  fy  eertijds  ftonden. 

221.  Dirck  ter  galgh. 

R  Echt  moet  recht  wefen ,  feideSchouth,  ick  weet  niet  waer, 

De huysbraeck is  bekent,  ghy  zij t'er  op  gevangen, 
En  dat'ervolght  heet  hangen-, 

't  ís  waer,  Dirck,  is  het  niet?  Ja,  Heer,  fei  Dirck,  'tisfwaer. 
222.  Windige  Pier. 

Uier  ftoft  even  plomp  als  prachtigh  > 
■"-  Noyt  en  houdt  hy  op  van  ftuy ten  : 
'k  Weet  niet  wat  hy  weet  van  tuyten , 
Maer  vanblafen  weethy  machtigh. 

223.   Recbtvaerdige  groet. 

DAer  is  foo  veel  geruchts  in  't  mondje  van  Conftancie , 
En  fulckcn  langen  langen  omilagh  in  haer'  praetj 

Dat  eens  een,  onverhoeds  haer  groetend' op  de  ftxaet, 
Nietqualickfprack,  Goe'ndagh,  Mejoffrouw  Oircumftantie. 

224.  Roudttjt. 

't  TSwaerj  Jan  fpreeckt rond  uyt :  maer'tismeeftfuerof  ferp, 
•*•  Dat  hy  foo  rond  uy  t  fpreeckt.  wacht  u  voor  fulcke  monden ; 

Sy  bijten  rond  uyi :  en ,  berrouwt'ghy  alle  ronden  , 
Denckt  aen  't  SchoemakersMess,dat'soock  rond.maer  'tisfcherp. 

22  j-  Amfterdam  ontroert. 

T_J  Oe quam  'c ,  dat  Amfterdam  foo  gramm  was, 
■*-  ■*  En  waerom  was  't  niet  voor  den  Prins  ? 
In  feven  woorden  gaet  veel  fins ; 
Om  dat  de  Prins  voor  Amfterdam  was. 

2  2C>.  Trijn  onder  't  Masker. 

TRijn  fteeckteen  aenficht  uyt  verniftgelijckeen'  Veel  5 
Daer  doets'  een  Masker  voor ,  dat  het  geen'  Sonn  kan  decren  : 

Een  Masker  voeght  wel ,  en  men  draeght'er  een  met  eeren  , Maer  twee  is  een  te  veel. 

II.  Deel.  Nn  227.  Neel 
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22.7.  Neel  in  de  pockjutten. 

DE  Pockskens  hebben  Neel  haer  backhuys  ftaen  verdelven 
A  Is  braecklandt  niew  geteuk  voor  naeft  aenftaende  Mertj 

Maer  Neel  fmeert  weer  foo  dick,  dat  alles  gladde  werdtj  ( 
Dat  's  een  quae'  Rekeningh  vereffent  met  fijn  felven. 2.28.  Van  Dirck. 

DTrck  fnapt  op  alle  dingh ,  geen  maeckt  men  hem  te  pass : 
En  ikt  vaft  op  fijn  geld  en  fnapt ,  en  fterft  van  honger , 

En  wou'  den  aeflem  fchier  verkoopen  uy t  iij n'  longer : 
Dat  's  d'ecrfte  gierigen  opfnapper  die  oy t  was. 229.  Keur  en  angfi. 

'k  C  Ie  mijnen  vriend  misdoen  in  onbevallickheden 
^  Van  reden ,  en  beleid  van  leden  en  van  zeden : 

^*>*™<     Wat  doen  ick?  fegh  ick'r?  Neen  ;  ick  kreegh  hem  aen  denhals. 
Rom.  ¡i.  $.  Wat  doen  ick  ?  fwijgh  ick  ?  Neen  •,  dan  waer  mijn'  liefde  vals. 

'k  Weet  min  raed  tot  den  keur ,  hoe  dat  ick  't  meer  behertigh : 
Ick  werd'  onaengenaem ,  of  ick  blij  v'  onbermhertigh. 

2  50.   Gelild^  aen  de  £E.  Heeren  Regierders  van  Amflerdamjn  haer  Nieipc  Raedbuys. 

DOorluchte  Stichteren  van  's  Werelds  Achtfte  wonder , 
Van  foo  veel  fteens  om  hoogh ,  op  foo  veel  Houts  van  onder , 

Van  foo  veel  koftelicks  foo  konltelick  verwrocht , 
Van  foo  veel  heerhckheits  tot  foo  veel  nuts  gebracht ; 
God ,  die  u  Macht  en  Pracht  met  Reden  gaf  te  voegen , 

Godgev'u  in  't  Gebouw  met  Reden  en  Genoegen 
Te  thoonen  wieghy  zijt,  en,  daerick  'tall  influyt, 
Heil  zy  daer  eewigh  in,  en  onheil  eewigh  uyt. 

Is  't  oock  foo  voorgefchickt ,  dat  defe  Marmer-muren 
Des  Aerdrijcks  uyterfte  niet  hebben  te  verduren  , 

En  werdt  het  noodigh  dat  het  Negende  verfchijn', 
Om  't  Achtfte  Wonder wereks  nakomelingh  te  zijn  •, 
God,  uwer  Vad'ren  God,  God  uwer  kind'ren  Vader, 

God  foo  na  by  u ,  zy  die  kind'ren  foo  veel  nader 5 
Dat  hare  welvaerd  noch  een  Huys  bouw'  en  belitt', 
Dacr  byditNieweftaals  't  Oudeftondby  dit. 
Mpicequx  niincfuntCapitolia,  qmquefuerunr ;        j      Cuii.i  ,  Confiüo  quxnunc  digniílirna  tanto  eft, 

Altaius  dices  illa  fuifle  Jovis.  De  ftipulá  Tatio  iegna  tenentc  fuit. 
Ovii.  3.  ¿t  iArt. 

Einde  des  negentienden  Boecks. 

TWIN- 
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SNELDICHT. 
i.  Aen  de  Jeugbd. 

Efteedt  den  dieren  Tijd 
By  dagen  en  by  nachten , 

Terwijl  ghy  in  uw'  krachten 
En  onveríleten  zijc. 

Het  fchijnt ,  jongh  en  ervaren 
En  zijn  niet  wel  te  paren: 

Maer  't  is  een  valfche  fchijn  > 
Men  kan  wel  jongh  van  jaren 
En  oud  van  uren  zijn. 

z.  Voor  mijn'  Dichten. 

T)  Edik  mijn'  Dichten  niet ,  befteedt'er  geen  verwijt  aen : 
■*-*  Sy  hebben  't  niet  verdient,  lek  hanger  toch  geen'  tijd  aen. 
't  Is  een  klein  buytenwerck  •,  een  by  werek,  feid'  ick  beft, 
Van  beter  beiigheit;  't  is  kakelen  op'tneft. 
Kont  ghy  of  Timmermann ,  of  Wever  niet  vergeven 

Een  deuntjen  uyt  de  borft ,  in  't  fchaven  of  in  't  weven  ? 
3.  Aen  een  Tafel-vriend. 

Ebt  gh'  all  weerom  liggen  droomen 
Van  by  my  tegaft  te  komen  ? 

Weet  ghy  't  niet ,  foo  Leert  het  toch  ■> 
Droomen  zijn  niet  als  bedrogh. 

4.   Op  een  mijner  Gedichten ,  by  een  konflige  hand  uytgefchrevtn. 

f~\  Mijn  onnoofel  Dicht ,  ick  vreefdeghy  ginghc  fterven , 
^^  Ten  minden  fchimmelen,  of  rotten  en  bederven  j 
Maer  neen :  foo  fchoonen  in£t  is  balfem  ;  en  ghy  zijt 

In  d'onvergancklickheit  voor  eewigh  geconfij  et. 
5.  Stille  ftraff. 

TCkitraft'een'opentlick,  foo  my  docht,  metbefcheid. 
■*  Een  Vriend  fei,  'twaerhembeftind'eenigheitgefeit. 
Hadd  hy  't  my  oock  niet  beft  gefeght  in  d'eenigheit  ? N»  2  6.  Raed 

H'
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6.  Raed  tegen  quaed. 

SPrceckt  yemand  quaed  van  u ;  ghy  kont  hem  lichc  bedriegen : 

Stek  u  maer foo  wel  aen,  dat  hy  't  fal  moeten  liegen. 

7.   Spar'igh  berifpen.  ff 
Oert  niemands  leemten  aen ,  om  jocken  noch  om  krencken , 

All  is  hy  noch  foo  laegh ,  all  zijtghy  noch  foo  hoogh  : 
Wy  hebben  elck  ons  feer ,  en  konnen  elck  gedencken , 
Hoe  feer  de  lichtfte  tré  doet  op  een  exteroogh. 

8.  Aen  een  Guyt. 

VjcHy  feght  fjdatickbekenn} 

Dat  ick  mijn'  Ouderen  goe  naem  onwaerdigh  ben. 
Is  uw  bekennen  vaerdigh  ? 

Bekent,  ghy  zijteen  Guyt  enuwGeüachtewaerdigh. 
9.  Befte  Rijckdomm. 

'"^Eluckigh  is  de  mann,  die  heel  veel  goeds  beheert: 
Maer  veel  geluckiger ,  die  niet  veel  goeds  begeert. 

10.  Aenjm. 

T7Ens  waertghyarmenmild,  nurijckengierigh,  Jan. 
*-*  De  Toetfteen  proeft  hetGoud,het  Goud ontdeckt  den  mann. 

II.  Rechters  met  recht  bekommert. 

ICk  fie  veel'  Rechteren  fichvleijen  meteen  voordeel 
Van  wijsheit  daer  fy  iich  geloovcn  mé  verlicht  : 

Maer  hoe  doen  wijfere  ?  fy  beven  in  't  gericht, 
fcom.i+.4.  £nreggen,  wiebenick,  ickdie  een  ander  oordeel? 

12.  De  reden  enreden. 

't  CChijntdatter  t'uwent  noy  t  geen  einde  van  gekijf  is ; 
*~*Hoe  baert  uw  boos  wijf,  (ei  'ck,  alsoffy  baerde,  Jan? 

Wel,  feid'hy,  wat  een'  vraegh!  daer  is  geen' reden  van, 
Als  dat  fy  redeloos ,  en  daerom  een  boos  wijf  is. 

15.  Snijders  trapea. 

Ij1  En  Snijder  vraeghde  my  wat  hy  beft  in  fijn'  fchild  hadd , 
-*  Daer  mé  dan  'tuythanghberd 

Oock  wat  verheerlickt  werd  ? 

Een  Slack ,  fei  'ck ,  en  een'  Schildpad  d. 
Trecktgh'u  diefchoenenaen,  de  fchuldenisnietmijn': 
De  Schildpadd  en  de  Slack  bcduyden ,  t'uwer  eeren , 
Dat  ghy  ̂ emackelick',  en  niet  te  wijde  Klecren , En 
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En'nicttenauw'  en  fnijdt,  als  Slack  en  Schildpadd  zijn : De  S  nijder  was  te  vreen ,  en  ick  was  uy  t  de  pijn. 

14.  Keur. 

E  En  grijfe  Doctor  meent  het  hooghiïe  woord  re  houwen , 
Daer  ick  mijn  Recipe  en  hy  het  lijne  geeft  : 

Denckt  wienghy  veiliger  van  beide  iöudt  betrouwen ; 
Hy  heeft  wat  langh  gemoort ,  ick  hebb  wat  langh  geleeft. 

15.  Wiffe  trooft. 

't  TS  waer,  foo  'ck  opwaerts  fíe ,  ick  ben  een  worm  der  aerde, 
*By  menfehen  fonder  end  van  ongelijcker  waerde  : 

Maer  fie  ick  naer  om  laegh , 
C  Dat  doe  ick  alle  daegh^ 

Ick  ben  geluckiger  alsmillioer.en  menfehen, 
Hebb  ick  noch  meer  te  wenfehen  ? 

16.    Van  Piet  er. 

TT7"  A  t  doet  toch  Pieter  by  d'aenfienlickfte  lien  ? 
'»  Men  iiet'er  Pieter  en  byiiTer  niet  geilen. 

17.   Lojfe  Mathijs. 

f~**  Elijck  als  yeder  menfeh  fijn  finnetje,  fijn  wensje, 
^-^  Sijn  eigen  laftjen  heeft, 

Daer  naer  hy  geerne  leeft , 
Soo  heeft  oock  elcke  menfeh  een  eigen  confeientie. 
Dus  preeckten  ick  Mathijs,  hoe,feid  hy ;  elck  menfeh  een  ? 

Soo  heeft'eryemandetwee,  want  ick  en  hebber  geen. 
18.  Deune  Dirck. 

TTEt  fcheeltmaereen'  B.  of  Dirck  kan  vrolick  geven: 
■*■  -*  Maer  die  armhertigh  is,  kan  niet  barmhertigh  leven. 

19.  Trijns  bekommering]). 

HPRijn,feid'  ik,na  ghy  met  een  Krijghsmann  aen  de  trouw  gaets 
"*-  Weet  dat  uw  Bruydcgom,  daer  't  aen  den  mann  fal  gaen, 
Sijn  plaets  wel  waerdigh  is  ,  en  voor  een  mann  kan  ilaen. 

Maer,  fciTrijn,  is  hy  oock  een  mann  daer  't  aen  de  vrouw  gaet. 
20.  Van  Adriaen. 

JpReecktm'  Adriaen ,  hy  hoort  het  flechts;  - ^  En  doet  daer  na  recht  averechts. 
Heeft  hy  den  Bibel  oockgelefen ; 
Of  foud't  niet  welde  Lebib  wefen? 

Nn  5  21.  Ujt 
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2i.  Ujt  allen  't  beft. 
[Ck  fie  de  Menfchen  aen  als  Appelen  en  Peeren  , 

Wat  meer ,  wat  min  verrott.  In  'c  handelen  en  keeren 

Verneemt  men  waer  't  haer  fchort ,  hoe  weinigh  en  hoe  veel : 
Heel  vry  en  zij nder  geen'  >  elck  heeft  fijn  eigen  deel. 
Wat  raed  ?  men  moetfe  foo genieten  en  gebruyeken , 

En  fien  't  verrotte  wel,  maer  fien  't  metoogeluyeken , 
En  befigen  't  onrott :  foo  handel  ick  ,  waer  't  zy , 
En  bidd  ootmoedelick ,  men  handel'  foo  met  my. 

22.  Van  boven  all. 

TTT  At  hebben  wy  te  hopen 

"  *   Van  willen  en  van  loopen 
B.om.  9.15.  g00  q0 ¿ }  ¿Iq  d'eerfte  kracht  van  will  en  loopen  geeft , 

Metfwacken  will  en  loop  geen  medelijden  heeft? 
23.  Pier  jlemp  op. 

Dier  fpilt  all  wat  hy  heeft,  en  fpeelt  niet  als  moy  weer  -, 

*■  't  Geld  gaet  met  facken  door ,  en  't  Land  met  heele  Mergen : 
Wat  een'  voorfichtigheit !  om  of  haer  fchier  of  mergen 
Sijn'  kinderen  aen  't  goed  verliepen ,  als  Monpeer. 

24.  Aen  y  emana. 

UNdreightniet,  wilt  ghy  doen ;  of 't  fal  u  haeft  berouwen ;  ' 
'—'Ghy  waerfchouwt  den  gedreighd',  en  hy  fal  't  wel  onthouwen* 

En  of  't  fchoon  geen  berouw  en  werek', 
Ten  uyterft'  is  't  maer  Vrouwen  werek. 

25.  Dooden  vry. 

jV/ïAtbijstaftoudenjonghaen ; 
**  *  't  Moet  alles  door  fijn'  Tongh  gaen , Wat  over  voeten  gaet. 

Of  't  wel,  of  qualickftaet, En  fal  ick  hem  niet  leeren : 

Een  dingh  en  keur  ick  af, 

Sijn'  Tongh  gaet  tot  in  't  Graf  5 Daer  kan  men  fich  niet  weeren. 

z6.  Aen  [an. 

TAn ,  dencktghy  niet  wat  Wijn  en  Brood  geldt. 

Omdatghy  't  met  klein  Geld  betaelt? 
Lett  op  den  kerfftock daer  ghy  't  haelt ; 
Veel'  kleine  Duyten  maken  groot  Geld. 

27.  Van 
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27.  Van  Jan  rapp  tongh. 

Iet  fnellerals  Gedachten, 
Die  geen  geweld  en  ftuy tt : 

Wie  iöu  iïch  daer  voor  wachten  ? 

JansTonghgaetnoch  vooruyt. 
28.  Graf-fchrtft. 

It  's  OkusBokusGraf-fte, 
Die  wel  een  draedjen  af-fné. 

En  laden  't  weer  aen  een , 
En  maeckten  een  van  tween : 

Maer  voorden  draed  van  't  leven 
En  was  't  hem  niet  gegeven , 
Of 'tquam  hem  nietinfinn; 
Soo  raeckten  hy  hier  in. 

29.  Aen  Antoni. 

ICk  weet  niet  hoe  ick  't  hebb :  mijn'  Antwoord,  dat  ghy  'c  weetC, 
Op  uw'  linn-loofe  vraegh  is  over  langh  gereedt : 

Maer  geve  icks'  u  foo  s'  is ,  Antoni ,  daer  ghy  by  zijt , 
Ick  vrees,  men  houd'  my  voor  foo  grooten  geck  als  ghy  zijt.  p10?.  ïS. 
Spaer  ick  de  woorden  oock^die  op  uw  fotheit  flaen ,  vttír'  +'«** 
'k  Vrees  dat  ghy  voor  heel  wijs  fult  meenen  uyt  te  gaen. 
't  Is  beter  geen  van  beid :  ick  legh  't  u  van  te  voren. 

'  Spaertghy  uw'  malle  Tongh,  ick  ben  wat  hard  van  hooren.' 30.  Aen  Wilm. 

"pvE  BuyckvollWijns,  het  Hoofd  vollWinds 
*-^  Maeckt  Wilm  genuchlick  foet  en  Kinds : 
Dan  is  hy  Heer  van  alle  Heeren , 
Dan  kan  hy  de  geleerfte  leeren , 
Dan  is  hy  eel ,  dan  is  hy  rijck , 
Daniifer  niemand  fijns  gelijck. 

Blijft  Droncken ,  Wilm,  ghy  malle  Dingh  , 
Om  niet  uyt  fulcken  throon  te  vallen  •, 
Want  Droncken  zijt  ghy  alle-Dingh, 

En  nucht'ren  zijt  ghy  niet  met  allen. 
ji.  Tandeloofc  Neel. 

NEel,  ruchtigerklappey  dan  w'oytin  Holland  hoorden  3 
h  all'  haer'  tanden  quijt.   dat  hadd  ick  wel  gevreeft : 

Haer'  Tongh  heeftf'  uytgeklopt  •,  elck  millioen  van  woorden 
is  eenen  tand  geweeft. 
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52.  Aen  Klaer. 

KLaer  feght ,  fy  heeft  my  lief  gelijck  haér  eigen  hert : 

'k  Weet  niet  hoe  dat  gemeent  en  hoe  't  gefproken  werdt. 
't  Is  aen  den  Wij  fer,  Klaer,  datw'allerbeftnad'uerfieni 
Hoe  hebt  ghy  m'  altoos  lief,  en  hoe  kontgh'  altoos  fuer  fíen  ? 

33.  Laj.terts  outlcgg. 

/~\P,  feidick,  Luyaerd,  op, 
^-^  En  gafmijn'knechreen'fchopp, 
De  Sonn  is  langh  gerefcn. 
De  Sonn  ?  dat  magh  wel  wefen  , 
Sei  de  vervaeckte  Guy  t ; 

Sy  moet'er  wel  vroeg  h  uyt. 
En  magh  haer  vry  wat  ylen ,  % 

Sy  heeft  meer  weghs  als ick  te  doen  >  dat  fcheelt  veel' mijlen. 
34.   f  dele  moeyt. 

ICk  preeckt'  een'  mallen  Vent  veel'  ftichtelickc  faken , 
En  meende  dat  hy  heel  in  ernft  aen 't  hooren  waer : 

Doet  fulcke  Narren  goed ;  hy  fcheen  op  'c  Ie  ft  t'ontwakcn , 
Eed.  iï.  s.   En  vraeghde  iluymcrigh ,  Hoe  feght  ghy  ?  Wie  is  dacr  ? 

ÍS"  °nttègg. 

MY  hongh  een'  kaeckelaers  verdrietigh  op  de  Le'en , 
Daer  iek  de  Zee-ftract  langhs  geruftigh  docht  te  rre'en : 

Vrouw,  feidick.,  met  verlof,  wat  hebt  ghy  in  uw' /innen, 
Is  uw  Sermoen  ten  eind',  of,  fultghy  gaen  beginnen  ? 
'k  Beginn  eerft ,  fprack  de  Fry :  wei ,  feid'  ick ,  goeden  dagh } 
Verght  my  geen'  ovcrlaft  daer  ick  niet  te^en  magh  : 
Ick  kies  de  hooge  klift ,  die  wiiHck  op  gaen  wroeten  , 

Mits ,  dat  ghy  my  belooft  te  volgen  noch  t'ontmoeten.  • 
Soo  raeckt'  ick  de  klappcy  behendigH  uyt  de  hand', 

&d.v*7<  En  trad  mijn  leven  noy t  door  acngenamerSand 

36.  Viiylt  en  viiyh  niet. 

T  An  meent  men  weet  fijn  feilen  niet, 

J  Om  dat  mens'  altoos  niet  en  fiet. 
Jan ,  waer  uw  Mantel  witt  Satijn , 
Watfoudcr  niet  te  fien  in  zijn  : 

Nu  is  hy  fwart,  en  niet  een'  pleck 
En  blijckter  in :  verftaetghy  't ,  Geck  ? 

37.  Over- 
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37.   Ovcrjlagh. 

TPWee  Boeven  fagh  ick  leggen , 
-*-  En  d'een  aen  d'and're  feggen , 
Klaes  ,  waren  w'  uy  tren  Land',  en 
En  hadden  maer  ons'  handen , 

Hoe  fo'uden  wy  't  beft  maken Om  aen  den  koft  re  raken  ? 

't  Beft  dat  men  doen  ibu  mogen  , 
Waer  elck  't  fijn  te  bedrijven  ¿ 
Ick  waflchen  en  ick  ftijven , 
Ghy  hangen  en  ghy  droogen. 

38.  Poëten  onfchttld. 

1  En  Prediker,  die 'ck  weet, 
'Op  dichten  en  Poëten 

Onfoenelick  gebeten , 
Verweet  een  arm  Poëet, 
Die  altemets  eens  eett 

Wanneer  't  hem  kan  gebeuren , Poëten  waren  leuren , 

En  voor  't  gemeenebeft 
By  naer  een'  halve  peftj Om  datfe  niet  en  ftichten. 

Eilacy ,  arme  wichten , 
Sei  de  beroyde  knecht, 
Siet  wat  ghy  van  ons  feght : 
Waer  fouden  wy  af  ftichten , 
Kerck,  Huyfingh,  of  Kafteel? 

Wy  krijgen' voor  ons  dichten 
Nau  neeringh  voor  de  keel. 

39.  Jans  Leemten. 

JAnfittaen  't  meefteren  vaneen  geftooten  fcheentje: 
Van  'tiittcngaderthy  fijn'  nieren  vaft  vollfteen  j 

Én  looftereenfomtijds,  met  moeyelicke  we'en. 
'tlsleclicktijd-verdrijf^niet  waer, Jan  P^fteentje  beentje. 

40.  Aen  Neel. 

GHy  feght ,  Neel ,  ick  word'  oud :  dat  weet  ick  all  te  wel  -, 
En,  of  ick  't.  niet  en  Wift,  ickfaghhetaenuw  veil. 

1 1.  Deel.  o  o  4<i.  l'an 
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41.  Van  Teun. 

TCk  vraeghTeumwaer  hy  woont:  datfoeckt  hy  ftaeg  t'ontWen- 
1  Hy  vreeft ,  ick  moght  het  Schourh  of  Crediteuren  feggen 

42.  Spel. 

'k  TT  Aet  allerhande  fpel,  omdateenfpelendMann 
-1-  J  All  fpelende  fijn'  vriend  all  't  leed  doet  dat  hy  kan. 

43.   God  Mom. 
TT  Ebt  voor,  hebttegenfpoed ,  weeft  droevigh ,  of  weeft  blv , *■  ■*  Gaet  roefen  of  gaet  leggen  j Daer  komt  een  heiligh  feggen 

ihu.3.15.   In  't  hert  altoos  allom  te  pass,  Godisnaby. 
44.  Van  jemand. 

Lp  En  lompen  njcken  Man 
'-'('Een  dingh  ontrent  als  Jan  ) Hoord  ick  eens  kort  berichten 
En  meteen  woord  doen  fwicbten. 

Men  vraeghd'  hem  met  verftand , 
Heer,  hebt  ghy  niet  veel  Land? 

Ja ,  feid'  hy ,  menig' mergen : 
E  y  ,  liever  nu  als  mergen, 
Seid'ander,  gaeter  heen ; 
Het  fal  u  heel  wel  voegen ; 
Gaet  proeft  eens  wat  te  ploegen , 
En  laet  ons  wat  alleen. 

45-  Van  Tijs. 

\\/  E1  fprekens  heldre  kortft Was  Tijs  befteedt  téleeren  • 
En  nauwlickswaftbegonft, 

Men  moft  des  meefters  loon  de  volle  helft  vermeeren. 
Hy  kakelde  fooftaegh, 
uoor  konlr-  en  van  naturen , 
Dat  niemand  noch  by  daegh  , 

Noch  ichier  te  middernacht  by  't  ventjen  wift  te  duren. De  meefter  fprack ,  met  recht , 
Om  dobbel  loon  te  krijgen ; 
En  't.wierdhem  toegeleght, 

Om  bey  't  wel  fpreken  Tijs  téleeren,  en  't  welfwijgen. 

46.  Van 
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46.  Va»  Andrics  en  Klaer. 

A  Ndries  will  alles  overleggen , 
**En  Klaer  hoort  geerne  dat  hy  't  fegg'i 
Want,  feghtfy,  foo  in  doen  als feggen 
Houd  ick  altoos  van  't  overlegg'. 

47.  Van  een'  Vredïcker. 

Aer  raefden  een  op  ftoel  als  of  't  een  donder  waer, 
En  meend'  hy  feid  ons  wonder :  maer , All  dat  ick  van  hem  hoorde 

Was ,  op  het  kortft  gefeit, 
In  een'  rivier  van  woorden 
Een  droppeltje  beièheit. 

48.  Van  Pieter. 

'k  C  Agh  Pieter  van  den  Haegh  na  Delf 
*-^Luyd  uytgaen  praten  in  iijnfelf, 

En  docht,  wat  of  die  Ventgebreeckt? 
Of  hy  niet  met  een  Geck  en  fpreeckt  ? 

45>.  Op  eeti  tngelijcke  Scbildery. 

\  /f  Oy'  Anne ,  is  dat  u  Schildery  ? 
^'■*S'en  ishetniet,  gelooft  het  vry : 
Ickfegg  'tinfpijtvanden  verthooner, 
Ghyzijtniet  foofchoon,  maer  veel  fchooner. 

50.  Ujtlegg  van  't  felve. 
N  all  te  ftout ,  en  all  te  bloo 
Bevind  ickdefe  Schilders  trecken : 

Moy  Anne,  laet  niet  met  u  gecken  > 
Ghy  zijt  foo  fchoon  wel ,  maer  niet  foo. 

Is  niet  een'  Lely  en  een  Roos  fchoon  ? 
Voorfeker ,  maer  men  moetiè  treffen , 

Gelijck  fy  fchoon  zijn ;  dan  is  't  effen  : 
't  Scheelt  veel  ,foo  fchoon  te  zijn ,  of  foo  fchoon. 

jl.  Wiskonjlige  Vraegb. 

L Andmeters,  leert  my  fooghy  kont , 
Hoe  gaet  een  mann  recht  uy t  en  rond  ? 

52.  Aen  Chriftiaen. 

Oort  Chriftiaen ,  fpreeckt  recht  en  rond  ■, 
God  haet  twee  tongen  in  een'  mond. O  Frov,  8. 14., 

Oo  1  53.  Aen 
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53.  Aen  een  Ittyatn. 

B Lijft  liggen ,  Jongelingh ,  en  wendt  uw'  logge  lenden Gelijck  als  deuren  doen  die  op  haer  hengfels  wenden , 

En  gaept  en  geewt  noch  eens ,  en  fluymert  noch  een'  poos ; 
Maer  paft  op  watter  volght :  daerftaet  u,  feil  en  boos, 

Een  aen  de  deur  en  wacht ;  luft  u  fijn'  naem  te  weten  ? 
'tlseengewapentmann,  enlaet  fich,  Armoe,  heeten. 

54.  Pieternell  overjlemt. 

VAn  dufenc  Mannen  een 
Verftandige  gevonden  > 

Van  alle  Vrouwen  geen'  ? 
Wat  hebtghy  ftoute  monden , 

Sei  Pieternell,  ghy  Mans,  die  fulcke  dingen  light 
En  droomt  end  en  verdicht ! 

't  En  is  noch  dicht  noch  droomen  , 
Seid'  ick,  goe  Pieternell, 
En  liet  den  Bibel  komen , 

Daer  ftaet  het ,  fiet  ghy  't  well  ? 
Ick  ben  geen  quae  betaelder , 

Ick  reken  met  bewijs,  en  preeck  op  vaften  grond. 

Ja ,  kis'  ick  iiet'er  ftaen  :  'k  wouw  om  een'  halven  daelder , 
Dat  het'er  niet  en  ftond. 

55.  Jan  de  Krijgbsmann. 

TT\  Aer  was  geen  helpen  aen ,  Jan  wouw  Soldaetje  wefen. 

-*-vick  vraeghd',  hebj'oock  watherts,  en  weetje  niet  van  vreefen? 
Neen,  feid'hy,  'kllachtmijn  Vaer, 
Ick  vrees  niet  als  't  gevaer. 

5  6.  Jans  Aerd. 
|An  flacht  een  Vereken  Jaer  om  Jaer, 

En  Jan  fijn  Moertjen  is  niet  anders  als  een  Vereken: 
Dacr  beuckt  fijn  Vaertjen  op ,  als  of  fe  ftockviss  waer , 

Na  datie  wereken  doet,  ofnietenfoeckt  te  werekenj 
Jan  flacht  fijn  Moer ,  en  flacht  fijn  Vaer. 

57.  Ootmoeds  gefelfcbapp. 

Ett  op  elcks  uytterlicke  Jeven } 
**»•«*•»»  *-^Daer  ootmoed  is,  gaet  wijsheitneven. 

58.  Jao 
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$S.  Jan  am  Agniet. 

SY hebben grootgclijck de  Mans,  die  onfe  borften 
Geduerigh  handelden  en  kuilen ,  alsfy  dorften  : 

't  ís  vriendelicke  waer  van  ed'le  ftorF  en  fíjn', 
't  te  blompapp  Tonder  brood  in  blafen  van  íatijn. 
Ditfeghtgh'  Agniet  fprack  Jan  ,  en  taíl  ick  maer  eens  van  my, 
Den  hals  íchijncis den  hals-;  ghy  flaecen roept  wegh ,  Ammy, 
Enfoey,  en  laet  dat  ftaen ;  is  dat  niet  wonderlijck? 
Hoe  doen  ick  dan  groot  quaed ,  en  hebb  ick  groot  gelijek  ?j 

59.  Tongen  vliemen. 

Uaedfprekers,  denckt  te  deegh  wat  moorden 
,Ghy  lieden  aenrecht  flechts  met  woorden : 

De  fcherpe  klingh  quetíl  maer  in  't  bloed  j 
Quac'  tongen  fnijden  in  't  gemoed. 

60.  Aen  Dirck. 

TT\Irck,foeckt  gh'  een'  die  u  leer',  hoe  matigheid  maer  denghd  is, 
•*-^Hoe  in ,  te  weinigh ,  leed  en  in ,  te  veel ,  geen'  vreughd  is  ? 
y  Dat  kan  te  wijden  fchoen , 

Dat  kan  re  nauwen  doen. 

61.  Ancker-grond. 

TT\  Aer  is  goe  Chriftenen  een  ancker  van  vertrouwen 

•*-^Zijtgh,'eensinGodesgunit,  't  en  kan  hem  niet  berouwen-     Rom.u.?5, 
6i.  Vm  Dirck. 

ijghc  Dirck  dicht  om  lijn'  ooren } 
Van  fíjn  onftuymigh  wijf; 

'c  En  is  geen  niewe  flagh  van  wambas  op  fijn  lijf  j 
Hy  's  een  geflagen  geck  gewonnen  en  gebooren¡ 

<fy  Aen  Klaes. Enfchten  ick  u  in  de  banden 

Van  Docloren  Chirurgijn , 

Kalck  uy  t  voeten  en  uy  t  handen ' Dooreen  rafendflerecijn ; 

Soudt  ghy  myd'er  niet  om  haten  ? 
Klaes ,  en  haet  gh'  u  fel  ven  niet, 
Die  der  dingen  geen  kont  laten 

Daer  ghy  't  u  van  komen  fiet  ?• 

Oo  y  64.  Wijn 
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'S  in  het  hoofd  veel  wijn  3  of  in  de  bors  veel  geld, 
■Stracks  fiet  men  hoe  een  menfch  van  binnen  is  geflelt : 

Sess  hebben  groot  gewinn ,  fess  hebben  langh  gedroncken , 
Dry  hebben  ftilleweeld,  dry  andere  quaedroncken. 

C) .  Van  Dirck  den  Bouwer. 
Jrckftichtoneindelick,  dan  heiningen  ,  dan  muren, 
Dan  boeren  wooningen,  dan  huyfen,  endanfchuren: 

Sijn  wijf  klaeghc  averechts,  en  heeft  nochtans  gelijck-, 
Dirck  is  een  eerlick  mann ,  maer  wat  te  itichtehjck. 

66.  Franííens  gelijk; 

T^Rans  was  te  gailgenoodt ,  daer  wat  meer  Rartekruyd 

•*-  Alsfuyckerinde  pappveel'  Gaften  had  bedorven : 
Maer  Frans  was  fieckelick  en  ftelde  'tgaftgaenuyt: 
Hadd  Frans  niet  fieckgeweeft,  Frans  waer  all  langh  geftorven. 

67.  Aen  een'  febcove  Malloot. 

prov.n.t+  T~"\Aerftack  een  rijck  Juweel  dwersdoor  een  Verekens  muy  Ij 
-^' Heteene  blonck  van  glans,  het  ander  fionck  van  vuyl. 
Ghy  zijt  fchoon ,  Joffertje  >  Oock  noem  ick u  geen  Vereken  •, 
Maer,  laeftghy  oyt  Gods  woord ,  ghy  kont  mijn'  meeningh  mere- ken. 

68.  Boerrn  Latijn. 

rOor,Landheer, feimijn Boer,  'rLatijnfche woord, voluptas> 
LKen  ickfoo  wel  als  ghy,  als  ick  mijn'  fchuer  voll  op  tass. 

69.   Vu'tends  mterefl. 

X  7Riend ,  my  komt  intereft  van  't  geld  dat  ick  u  leene : 
V  Maer  hoort  hoe  dat  ick  't  mecne-, 

Neemt  ghy  't  maerdanck'iickaen, 
Soo  's  't  cerfte  Jaervoldaen. 

-o.  Jan  de  Slocker. 

li'  alle  daegh  vijf  reifen  ? 
' Waerom  foo  dickmael ,  vraeghd'  ick ,  Jan? 

De  Guytfprack  londer  peifen , 
Om  dat  ick  't  fess  mael  niet  en  kan. 

71.  fan  Trijn. 

\  En  preeckte  Trijn  de  Weew ,  iy  hoorde  fich  t'onthouwen  j 
De  trouwe Tortelduyv  en  wift  van  geen  hertrouwen. 

Als 

H! 
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Als  ick  by  beeften  moet  ter  fchole  gaen ,  fei  Trijn , 

WaeromnietbydeMuss,  waeromnietby  't  Conijn? 
72,.  Onnutte  moeyte. 

"  A  t  foeckt  de  blinde  meních  van  acht'ren  of  van  vooren 
Hoe  dat  Gods  wegen  gaen  ?fy  zijn  niet  na  te  fporen.  Rom.9. 3>, 

73.   Malle  vraegb  acn  Jan. 

Ck  foght  Jan  wat  te  flingeren , 

-En  vraeghdehem  dit  fwarepunt, 
Hoe  fiet  ghy  door  de  Vingeren 

Die  door  geen*  Vinger  fien  en  kunt  ? 
Wie  moet  van  tween  de  fotile  heeten , 

Die  't  niet  en  wift ,  of  die  't  wouw  weten  ? 
74.    Goeds  gebruyek. 

rOelbudeen  Gierigaerdíijn  groóte  goed  verblijden? 

L  Het  is  hem  een  fchoon  Paerd ,  clathy  niet  derft  berijden:' 
Die  heel  veel  gelds  befitt  en  isjuyfb  geen  rijck  mann , 
Maer  die  veel  gelds  befitt  en  wel  gebruyeken  kan. 

75.  Overvloed. 

'  I  'E  veel  goeds  is  fooquaed  als  all  te  lange  flippen, 
-*■  'tDoetd'onvoorfichtigeveelftruyckeíenen  glippen. 

76.  Lojfe  Rijckdom. 

/^  Hy  hebt  veel  goeds  op  Zee :  kont  gh'  u  daer  op  betrouwen  ? 
^-*  't  Is  loffe  rijekdom ,  die  aen  kabels  hanght  en  touwen. 

774.:Ná  Ae  mann  is. 

f~^  Root  Goed  is  een  groot  goed ,  maer  niet  in  allen  linn  goed ; 
^-*  De  goede  wijn  veraerdt  naer  'tvatisdaer  m'  hem  indoet. 

78.  Van  Duck  en  Klaes. 

DIrckley  Klaes  fijn  geflacht,  verwijts  gewijs,  te  vooren. 

Klacs  feid',  lek  wil  't  wel  hooren, 
Dat  ick  mij  n'  Ouderen  niet  waerdigh  ben,  't  is  waer ; 
Maer,  boefje,  ghygelijcktaen  d'u wen  opeen  haer. 

79.  Phlips  ai  fijn'  Kinderen. 

"pHlips  heeft  fijn  huys  voll  Kind'ren -*-  En  foecktnoch  eens  te  trouwen , 

DieKind'ren  ,  die  'tfou  hind'reri, 

Verfoccken  dat  Papa  die  niewe  moeyt  will'  fchouwen. Neen  5 
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Neen ,  feght  hy  ,  jonge  luy ,  ick  ben  noch  wat  te  jeughdigh , 
En  ,  als  ick  u  aen fie,  ghy  zijtfoofoet,  foo  deughdigh , 

Dat  ick,  met  volle  hóóp 
Van  noch  foo  Toeten  hoop 
By  defen  te  vergaren  , 
Van  niews  aen  mein  te  paren. 

De  Kind'ren  dancken  hem  (  fess  Suilen  en  een  Broer} 
En  dencken ,  foentjc  moer. 

80.  Van  Pier  en  Jaep. 

>Ier  ley  ter  venfter  uyt  en  dreighdc  Jaep  met  ilagen. 
Zijtghy  foo  ftoutenheld,  fei  Jaep,  foo  komt  het  wagen. 

Zijtghy  foo  kloecken  mann  fei  Pier,  proeft  of  ghy  my 

Aen  't  vechten  praten  kont,  eer  dat  ick  vaerdighzy. 
8r.  Aen  Dirck. 

klrck,  ghy  befitt  veel  goeds  ¡  dat  's  goed  in  uwen  llaet:- 
Maer  ghy  befitt  veel  quaeds  in  uwen  ilaet,  dat'squaed. 

81.   AlV  Eeuwen  even  ergh.  ■ 

T  TOe  quam  de  tijd  wel  eer  veel  beter  als  van  daegh? 

Eed.  7.  ir.    T-  4  Men  magh  het  vragen ;  maer  het  is  een  fotte  vraegh . 
Was  't  niet  voor  Chriftuswaer,  en  was  't  niet  waer. voor  Mofe, 

tjoan.s.iy.  Dat  heel' de  wereld  lagh  van  doen  af  in  het  boofé? 
■8?.  Aen  f  orden. 

V/f  Een t  ghy  my  te  verplichten 
•^-^Metfradigh  te  berichten 

3  3„  ...      WatboofeBouwepleght 
Vanmyofmijn'enlcght? 
Ick  hebbgeen'ooren  ,  Jorden , 
Voor  allerlei  gerucht: 
My  luit  niet  gramm  te  worden 

Om  yemand  fijn'  genucht. 
84.    Geliukzfcggcrs. 

ALs  twee  waer-feggers  d'een  den  anderen  ontmoeten , 
't  Is  wonder  íbo  fe  niet  van  lacchen  fplijten  moeten. 

8y.  Rijihdonmi  weeght. 

't  TSnietonredelick,  datdeughdelickemenfchen 
*  Om  deushdelick  sewinn  van  gelden  have  wenfehen : 

Cic, 

Met 
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Met  goed  is  goed  te  doen :  raaer ,  foo  m'cr  wel  op  lett, 
't  Is  deughds  Packagie ,  en  geeft  fomwijlen  groot  belett. 

S6.  Aen  Adriaen. 

kE  fchattcn ,  Adriaen ,  daer  ghy  u  in  verheught, 

'Houd  ick  u  wel  te  goe  dat  ghy  foeckt  op  te  leggen  : 

Maeckt  maer  't  huys  niet  foo  voll ,  dat  wijfe  Lieden  feggen , 
Daer  is  by  nageen'  plaets  gelaten  voor  de  Deughd. 

87.  ÏZoedighfit  Less. 

Ck  weet  geen'  beter  Less  en  die  ons  nutter  zy 
Inelckenoogenblick,  als  een',  Godisnaerby.  rh¡i¡pp.4./. 

88.  Goed  in  quade  hand. 

SA  Ls  groóte  Rijckdom  niet  en  werdt  beleidt  met  reden , 

^Ms'talseenweeldrighpaerden  fonder  toom  bereden. 
8y.  Aen  Dirck. 

DIrck,feid'  ick,met  wat  konft  zijt  gli'  aen  groot  goed  gekomen? 
Aen  't  weinige,  fei  Dirck,  metmoeyte,  met  verdriet, 

Met  fuere  íbrgh  en  fweet :  aen  grooten  Rijckdomm  niet : 
Die  wat  heeft,  krijght  licht  meer,  daer  geld  is,  wil  geld  komen. 

90.  Jans  Goedmanfcbapp. 

DAer  viel  een  korte  ftrijd,  wie  van  tweefoete  SuiTen 

Een  KuiTen  eig'nen  fou ,  dat  yeder geerne  hadd. 
Jan  hadder  geen  van  doen ,  en  om  't  krackeel  te  bluiTen, 
Dat  hooger  loopen  moght,  gaf  daer  hy  felf  op  fatt , 
En  fei,  komt,  Kijfftertjens,  wie  will  mijn  bille-kuilèn? 

91.   Vrecke  Klaes. 

KLaes  houdt  fijn  geld  te  rae ,  als  of  't  fijn  eigen  waer : 
Daten  berifp  ick  niet:  maer, 

Als  'top  'tgebruyekenkomtvan  die  beminde  waer, 

Soofluyt  hy  kass  en  beurs,  alsof  't  fijn  eigen  niet  waer. 
91.  Van  Jafper  en  Jan. 

Wie  was  uw  Vader,  Jan,  fei  Jafper,  maghmen  'tweten? 
Jan  voelden  hoe  hy  voer  > 
En  heeft  hem  toegebeten , 

Het  is  eenduyft'revraegh:  wiens  kind  meent  ghy  teheeten? 

Het  is  van  honderd  een ,  weet  het  uw'  eigen'  Moer, 
II.  Deel.  P}  91-  V*n 
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,      '  93.  Van  Frans. 

HOeftaetdatgoedenbaft,  riep  Frans  tot  d'  Advocaten. Die  hem  betichtten  van  wat  veel  handgauwery: 

Ja,  feid'er  een  van  all',  wy  baiTen  •,  feghtdatvry  : 
Want  als  wy  Dieven  fien  en  konnen  wy  't  niet  laten. 

94.   Goed  bericht. 

VRiend ,  fprack  een  Hagenaer  tot  een'  goed  rondfche  Zeew , 
Ghy  zijt  my  foo  gelijck ,  als  waert  ghy  fchier  mijn  Broeder : 

Zijtghy  niet  onderricht  of  oyt  uw' foete  Moeder, 
In  s'Gravenhagequam?  neen  iei  die  looferfpreew, 
Mijn' Moeder wafiernoyt,  maer,  naer  ickhebb vernomen, 
Mijn  Vader  ifier  veel  en  menighmael  gekomen. 

95.  Van  een  Blinden. 

\  7Erwijttmy  'tongevallvanmijn'  arm'  oogenniet, 
*  Seid' een  goed Blindemann,  dien 't qualickwierd  verweten: 

Ten  minden  magheen  menfchdaeringeluckigh  heeten 
Die  fulcken  boef  als  ghy  ontrent  iich  niet  en  fiet. 

96.  Waenwijsbeit  onbeelbaer. 

Frov,  is.  12.  I^Omtmy  een  Mann  te  voor,  wijs  in  fijn' eigen'  oogenj 
■^r' Mijn'  oogen iien  hem  aen  met  hertelick  medoogen  5 
En  iagli  ick  met  meer  hoöps  te  heelen  het  gebreck 

Van  een'  geilagen  geck. 

97.  Van  Anne. 
\X7  At  hebb  ick  een  quaed  hoofd?  Segt  Anne,'t  magh  wel  wefen: 
*  ̂  Maerop  mijn  fchouderen ,  God  danck,  en  ilaet  hetniet: 

Men  heeft  my  een  quaed  hoofd  (een  boos  mann)  aengeprefen  : 
Ick  waer  een  goede  Vrouw ,  foo  my  dat  hoofd  verliet  : 

Wijt  het  uw  hoofd,  Mameer,  diemy  't  hoofd  trouwen  hiett. 
98.  Van  Floor. 

Jr  Loor  hadd  berouw  van  eeriren  aen , 

En  heeft  twee  weecken  pass  by  't  niewe  wijf  gelegen  : 
Maer  't  fpreeckwoord  geeft  hem  troont  hy  hoopt  hy  is  half  wegenj Begonnen  werekis  half  gedaen. 

99.  Aen  een  onbedacht  Jonghmann. 
Cüo jongh  en  foo  veel  praets,  dat  niemand  en  derf  roeren  ? 

^Ey  neemt  den  Spiegel  eens,  enfoecktdaerin,  arm  kind 
Of  ghy  dien  mallen  muyl  genocgh  bewaflehen  vindt, 
Om  onder  oude  Lien  dat  hooge  woord  te  voeren. 100.  Op 
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ioo.  Op  een  Godloos  Vragen. 

WAc  doet  God  alle  daegh  ? 
Dorft  een  my  feggen  van  de  fnoodfte  Hemel-plagers  j 

lek  gaf  hem  voor  befcheid  op  d'onbefchofte  Vraegh  •, 
Hy  maeckt  een'  heil  gereed,  voor  fulcke lotte  Vragers. 

loi.    Gierige  Klaes. 

TT"  Laes  fatt  voll  goed  en  goud ,  en  derft  geen  buyck  voll  eten :  ' 
■^Sijn  geld  befitt  hy  niet,  maer  hem  befitt  fijn  geld. 
Eylacy,  't  is  met  Klaes  erbarmelickgeftelt: 
Hy  heeft  een'  fwarequael,  goed  mann,  hyisbefeten. 

ros'J  Aen  ham. 

C Oo  befigh  en  foo rijck ,  en  foeckt  ghy  noch  te  winnen , 

*-^En  hebt  ghy  noyt  gedaen ,  en  moet  ghy  ftaegh  beginnen  ? 
Hoor ,  't  heeft  een  wijfer  mann  gefeght ,  en  hadd  gehjek  -y 
Dien  altoos  meer  gebreeckt,  is  noyt  fijn  leven  rijck. 

105.  Nocb  van  hein. 

TZ"  Laes  is  oneindigh  rijck :  wat  helpt  het?  hy  is  bloo  rijck , 
-"■Hy  houdt  de  geld-kift  toe ,  daer  komt  geen  roode  duyt, 
All  roept  fijn  maegh  om  hulp ,  als  met  benau vvtheit  uyt. 
Ick  wouw  wel  geerne  mé  foo  rijck  zijn  :  maer  niet  foo  rijck. 

104.  Noch  aen  den  [elven. 

IZ" Laes,  ghy  zijt  rijck genoegh  van  over  langh  geleden : 
■*-^-Waer  ick  'tfoolanghgeweeft,  Ick  waer  all  langh  tevreden. 
Zijt  ghy  't  niet ,  Gierighaerd  ?  'k  weet  uw  een  wiss  gewinn 
Stracks  fult  ghy  rijeker  zijn  ;  begeert  alleen  wat  min. 

105.  Nöf/)  aen  den  [elven. 

T^Xaesghy  meent  rijck  te  zijn:  maer  'khebbhetoverleit, 
^-  Armoed  heeft  veel  gebreck  en  noch  meer ,  Gierigheit. 

Sooghy  'toock  overleght ,  't  zijn  dingen  die  feerftnjden, 
Met  eenen  rijck  te  zijn  en  groot  gebreck  te  lijden : 
En  ghy  zijt  armer  als  de  kaelfte  Bedelaer , 
Want  u  ontbreeckt  heel  veel ,  en  hem  een  weinig  h  maer: 

Ja,  fooghy'twelbedenckt,  daer's  niet  foo  waeralsdit  is: 
U  mangelt  niet  alleen  een  anders  geld  en  waer ; 

Maer  ghy  leeft  in  gebreck  van  't  geen  in  uw  befitt  is. 

Pp  2  ic 6.  Schade- 
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io(S.  Scbadelicke  Loff. 

WAtfchortmy,  Adriaen,  datghyu  foo  gewent 
Mijnt  feggen  en  mijn  doen  te  roemen  fonder  end  l 

Ey  lieve ,  prijft  my  niet }  ghy  zij t  te  wel  bekent. 
107.  Matigh  verheugen. 

ïiov.  14..  ?  a .  *~*\  Aet  wac  voorfichtigh  aen  die  u  te  feer  verheught  j 
vJDe  rouw  fitt  veeltijds  op  de  flippen  van  de  vreughd. 

108.  Aen  Trijn. 

Tj1  Ens >  Trijn ,  om  Gods  will ,  eens ,  erbarmt  u  mijner  ooren , 
•*-JEn  ftaeckt  dat  kaeckelen.  Souw  'ck  't  langer  moeten  hooren> 
'k  Trad  liever ,  foo  ick  tré ,  met  mijn'  befneewde  kruyn , 

6cder.iy.i7.  yerr  van  de  Zee-ftraet  door  Droogh  Scheveninger  Duyn. 
109.  Aen  Dirck. 

DIrck,  denckt  wat  een  Juweel  is  gulde  middelmaet: 
Doet  all  het  noodige  maer Aveeft  niet  all  te  befigh : 

>.    Leeft  vry  en  fchrijftj  maer  niet  tefchrijvigh  of  te  lefigh: 
In  laten ,  als  in  doen ,  is  oock  een'  overdaed» 

1 10.  Van  Jan. 

IS  't  mogelick  dat  Jan ,  die  noyt  van  fchaemte  rood  was 
Eens  wel  gefproken  heeft  van  my  en  mijn  beleid  ? 

Voorfeker  heeft  men  hem  gelogen  dat  ick  dood  was ; 
Want  van  geen  levend  menfch  heeft  hy  oy  t  goed  gefeit. 

in.  Aen yemand. 

/^  Hy  meent  bekent  te  zijn  van  elck  een  die  u liet , 
^-*En  van  all  wie  u  kentgegroettte  moeten  wefen:     • 
Maer  'tmiftumenighmaelmetdatgemaeckte  wefen: 
Wie  fou  u  kennen ,  Geck  ?  ghy  kent  u  felven  niet, 

111.  Malle  Ghijs. 

/^  Hijs ,  gortiger  als  oy  t  vuyl  vereken  wierd  gevonden  r. 

*^*En  ftadigh liefde-geck  van  d'een  of  d'ander  Vrouw, 
Meent  wel  bewaert  te  zijn ,  in  plaets  van  goed  berouw, 

Met  een'  verdraeyden  text ,  de  liefdedeckt  veel'  fonden. 
113.  Krackeelige  Vrouw. 

ïwï.  t?,  »3.  TTT  At  heeft  de  wijfe  Mann  by  daken  die  ftaegh  leken 
* »  Het  eewigh  kijvend  wijf  vernuftelick  geleken  ! 

My 
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My  dunckt  ick  elcken  dropp 
Hoor  vallen  van  dien  fnater 

Op  d'arme  Mann  fijn'  kopp } 
Maer  droppen  van  fterck  water. 

114.  Van  Dirck  en  Andries. 

DIrck  heeft  een  bitfe  penn ,  Andries  een'  fwaren  irockj 
Daer  mé  betaelc  hy  hem  fijn  fchrij  ven  op  fijn'  rock. 

Die  twee  en  hebben  fich  nietfonders  te  verwijten } 

't  Is  Ezelen  gevecht,  fy  konnen  flaen  en  bijten. 

115.  Ae «Jan. 

EYj  Jan ,  en  prijfr,  my  niet ,  daer  houdt  toch  niemand  van: 

Men  gaf  u  geen  geloof,  al  preeft  gh'  u  felven,Jan. 
116.  Aen  Louw. 

T  Ouw ,  gaet  met  uw  goed  te  rade : 
-*-JDaer  is  gefeght  met  goeden  finn, 
Het  ongercchrige  gewinn 
Is  altoos  min  profijt  alsfchade. 

117.  Kinds  kinderen  Liefd. 

'k  G  Peel  met  Kinds  kinderen ,  als  of  ick  van  haer'  tijd  waer : 
*^Ey,  fwijght  wat ,  jonge  Lien ,  die  my  voor  geck  uy  t  krijtt : 

Hetfal  wel  beteren ;  verfchoont  my  van  't  verwijt  maer, 
Tot  dat  ghy  Vaders  eeril,  dan  Grootevaders  zijt. 

118.  Aen  de  haeflige  Jeughd. 

Onghmann,  leert  koel  en  ftadigh  gaenj  tmr.it* 
Die  all  te  ras  loopt ,  ftoot  light  aen. 

115».  Ontlegg. 

T?En  onbefchaemde  prees  mijn  Uerwerck  met  geweld : 

•'-'Ick  voelde  wat  hemfchortte,  en  fei,  voor  weinighgeld 
Kont  ghy  een  diergelijck ,  en  van  die  hand ,  bekomen  : 

Maer  d'uytvlucht  was  vcrgeeffch;  ick  kond  hem  niet  ontkomen. 
Ey ,  feid'  hy ,  doet  foo  veel  en  geeft  my  dit  werck  nu  , En  dat  de  Meefter  niew  fal  maken  neemt  voor  u. 

Ick  hadd  het  konnen  hooren , 

Maer  't  wouw  niet  in  mijn'  ooren.- 

pp  3  120.  Piers 

JÍ 
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no.  Piers  foete  wraeck- 

Pier ,  Kromvoet ,  die  iij  n  fchoen  ter  fluy ck  ontfutfelt  was , 
Sprack  met  een  (track  gelaet ,  ick  ben  niet  van  die  menfchen , 

Die  een  voor  't  minfte  quaed  het  allergrootfte  wenfchen  > 

God  gunn  den  Dief  alleen  dat  hem  de  Dief-ftall  pass'. in.  Lecker  eten. 

'k  C  Attuflchcn  Kaeckelaers  en  Spreewen  in  'tgedrangh  ■, 
^Die  rommeldenom  'tfeerft,  en  maeckten  'tmy  fcobangh, 

Dat  ick  in  'teerilvoll  fweets,  in  't  endbegoiltegeewen. 
Een  vraeghde  by  gevall ,  wat  koft  ick  liever  att , 
Of  Vifch ,  of  Vleefch ,  of  iet ,  daer  ick  te  kiefen  hadd  ? 

Gefoden  Kaeckelaers ,  fei  'k ,  en  gebraden  Spreewen. 
122.  Aen  een  Hoere-ki'id. 

GHy  light  en  werpt  langhs  ftraet  met  fteenen ,  dat  het  kraeckt : 
Siet  dat  ghy  by  gevall  uw  Vader  niet  en  raeckt. 

125.  Aen  een'  jong'  Schilder. 
F  Rans,  will  ick  u  een  Paerd  dat  wentelt,  lecren  malen? 

Maeckt  maer  een  Paerd  dat  loopt , 

Enkeerthet  laeghom  hoogh  -,  't  fal  went'len  :,  en  die  't  koopt 
Sal  wel  tevreden  zijn,  of  ick  fal  't  felfs  betalen. 

124.  Een  Speelman  betaelt. 

U  En  Veeier  moegekrauwt  fagh  na  mijn'  handen  om , 
■*— 'En  wachte  voor  de  moeyt  of  croóte  of  kleine  íbmm : 

Neen,  feid'ick,  wy  zijn  'tquijtj  ghy  hebt  my  onderhouden 
Mettoonenvanuw'flagh,  die 'ck  niet  en  weet  t'onthoudenj 
En  ick  hebb  u  gevoedt  met  hoop  van  goeden  loon  , 

En  beid  en  zijn  maer  wind-,  fooitaen  wyevenichoon. 
125.    Treeft. 

ilN  treurt  niet,  Keerfièmakcr, 
Of  u  een  hoopken  Wafchs  of  S meers  ontfutickwaer : 

Denckt  dat  het  haeiï  in  'c  jicht-  fal  komen ,  hier  of  daer, , 
Op  Kandcher  of  Blaker. 

126.   Td'Acb^dtenfitgh. 

TV/f  En  roockr,men  ihuy  ftTaback,men  knauwt  hem,foo  men  kan: 
XVlYVelckisdenutrtewijs?  Vraeghdeens  een  wijier  Mann: 
Stelt,  feidhy,  vanTaback,  inplactsvan  and're  waeren, 
Een  volle  winckelop,  foo  iukgh'cr  beft  by  vaeren. 

127.  Kltii;- 
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117.   Kleïnherügheit. 

DIrck,  die  voll  luyfen  is ,  en  derft'er  niet  een'  kraken: 
Verwijten  't  hem  de  Lien  ; 
Hy  feghr  met  ftij ve  Kaken , 

Hy  isfooteer,  hykan  iijn  eigen  bloed  niet  fien. 
ïzS.   Graf-fcbrift. 

KLaes  knoop,  defteilevent,  dieaverechtfen  Doophadd, 
En  Pier  Pieck  heeten  moft ,  light  in  ditlange  Graf, 

Ontrent  van  negen  voet :  daer  feid  een  Snijder  af, 
lek  hebber  veel  gemaeckt  maer  noytfoo  ruymen  Knoopgat. 

129.  Sprekeus  vrucht. 

DE  dood  fitt  in  de  tongh ,  en 't  leven  ;  elck  moet  weten  rcov.is.n. 
Na  datter  elck  me  zaeyt ,  fal  elck'er  vrucht  van  eten. 

130.  Ym  Dirck. 
DIrck  hadd  fijn  huys  geleeght  van  allerhande  waeren , 

Om  fchulden  te  voldoen ,  die  niet  t'ontgaen  en  waeren : 
I  Doe  'tbedd  oock  fpringen  moft,  de  reden  feid  hy,  was, 
Een  mann  die  't  bedde  houdt  en  is  niet  wel  te  pass. 

131.  Agnicts  Keur. 
E  En  Jager,  feght  Agniet,  fouwmy  voor  all  behagen, 

Als  ick  eens  trouwen  wouw. 

Siet  wat  een  wijfe  Vrouw  : 
Een  Jager ,  meent  fy ,  fou  den  Hoorn  wel  willen  dragen. 

131.  Een  Bultenaers  gehomv. 

TS  Dirck  fijn  Huys  foo  na  uw'  finn  ? -*■  Wat  iifer  doch  feer  excellents  aen  ? 
Daer  's  emmers  niet  een  Kamer  in , 
Daer  in  Dirck  recht  kan  over  end  itaen. 

133.  Een  Rijmer  aen  een  Geck¿ 

TjOefittghy  foo  en  fwijght,  fprackeen  ftoutKaeckelaer, 
-*-  -^Tot  een  veel  wijfer  Mann  dan  hy  waer  met  fijn  vieren  > 

Of  is  hetrijmcry,  daer  in  uw' finnen  fwieren? 
Ja,  fei  de  wijfer  Mann,  ick  dicht  vaft.  Is  't  oock  waer? 
Scid'eerftc,  feght  eens  op  hoe  dat  dieverffen  luyden : 
Neen  ,  fei  de  tweede ,  't  waer  voor  defe  wijfc  iyyden 

Een  all  te  laftigh  kruys, 
Twee  Gcckenin  een  huys. 

134.  Jen 
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134.  Aen  een  Pleiter. 

/^Hy  fult  wel  ilagen  brenght  ghy  wat : 

prov.1s.11i.  ̂ *-*"  Gefchencken  maken  een  breed  pad. 

135.    Bcfitt  u  felvet!. 
E  En  goed  arm  Edelmann  gaf  ick  voor  goeden  raed , 

Hy  fou  fich  by  een'  Heer  van  middelen  en  ftaet Ten  dienft  beitellen ,  om  met  eeren  door  te  komen. 

Neen ,  feid'  hy ,  ick  ben  arm  >  waer  ick  my  dan  benomen, 
Ick,  t'eenige  befitt  dat  ick  noch  eigen  kenn, 
Soo  waer  ick  alles  quijt,  en  armer  als  ick  ben. 

135.  Voorfichtige  Maey. 

TV/ïAey,  moye  Borgcr-meid ,  wierd  van  een  Heer  gevrijt, 
1VJ.  ¡)ie  naer  ibuw Jofferen  en  Ad'len  metter  tijd. 
Tot  daer  toe  was  't  goe  kans ;  maer  't  was  een  Heer  voll  pockert^ 
En  Maey  fei ,  met  verlof ,  Heer ,  blijft  wat  van  mijn'  rocken , 
Enlaetmydieickben  >  Dat  houd  kkruymfoo  goed, 
Als  dat  ick  liet  m ij  n  vleefch  bederven  o  m  mij  n  bloed. 

137.  Tom  vergijl. 

'TOm  hoopt'  in  't  Engelfch  Hof  voor  lief  en  aengenaem , 
-*-  Als  Dienaer  vanden  Lord  Jehova  te  verichijnen  : 

Maer 't  was  een  ilechte  konft ,  die  haefl:  quam  te  verdwijnen , 
Wantin  het  Hof  en  was  geen  kenniss  van  dien  naem. 

138.  Hdet. 

TT  Y  haete  my  wie  will ,  'k  hoop  ick  verdien  het  niet : 
■*-  -*■  En  fchouwmaerdiemyhaett}mijn' Gallen  gift  niet  voorder> 
God  weet  het,  diealleen  door  mijn  mergh  henen  Set, 

Ejoin.3.15.  (Ickfegh'tdoor  iijnGenad'}  ick  ben  geen  menfchen-moorder. 
11,9.  foor  den  Armen. 

/O  Eeft  ruftigh  ,  ghy  die  rijck ,  ghy  die  niet  rijck  en  leeft  : 
^-*  God  had  het  hem  geleert  die  dit  heeft  derven  (preken  4 

Wie  aen  den  Armen  geeft, 

ttor.zt.  i7.  En  fal  noy  t  geld  gebreken. 

140.   Drucker. 
Í  Yn  Drucker  leeft  in  droever  ̂ ruck  •, M 
Want  't  drucken  druckt  hem  weinigh  druck : 

't  Waer  geen  bedruckte  Drucker., 
Viel  't  drucken  maer  wat  drucker. 

141.  Dien- 
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141.  Dienftige  f  Vind. 

E  En  arm'  Vrouw  hoord'  een  Mann  een'  achter-klapp  ontgaen  ¿ 
Enfeide,  wel  bekom 't  mijn  Heer;  de  Man  bleef  ftaen , 

En  gaf  haer  wat :  fy  fprack,  wel  is  het  fpreeckwoord  waer , 
Het  waer  een  quade  wind ,  die  niemand  goed  en  waer. 

142.  Groóte  macht. 

'  Int  Sloten  en  wint  Steden ,  vtm.is.  n. En  wat  men  ftereker  vindt : 
Veel  ftereker  is  de  Reden , 

Die  't  eigen  hert  verwint. 
143.  Vleh-mall. 

ICkvraeghd'een  Advocaetvangrooten  naem  en  neeringh , 
Waerom  hy  meeft  fij  n  geld  aen  't  Dollhuys  hadd  gemaeckt : 

'c  Goed ,  feid'  hy ,  keerde  daer  't  van  daen  quam ,  na  de  leeringhj 
Hy  was  door  dolle  Lien  aen  meeft  fijn  geld  geraeckt. 

144..  Van  Andries. 
HOe  Text-vaft  is  Andries !  hy  fagh  laeft  Mann  en  Wijf 

Den  and' ren  hekelen  in  handsgemeen  gekijf; 
En  riep  >  goeCh  riftenen,  gaet  daer  niet  tufichen  beiden; 

Wat  God  gevoeght  heeft ,  ftaet  geen'  menfehen  toe  te  fcheiden. 
14  j.  Boeren  wenk: 

WAt,  hangende 't  Process,  te  doen  was  en  te  laten , 
Verftond  een  Boer  met  vreughd  van  twee  dry  Advocaten  3 

En  fei ,  hanght  mijn  Process  ?  begut ,  foo  ben  ick  klaer ; 

'k  Hebb  hondert  mael  gewenfcht ,  dat  het  gehangen  waer. 
146.   Geterghde  Geck_. 

E  En  onbedachte  trad  een  Hooffchen  Geck  op  zy , 
En  wilde  ván  hem  weten 
Wiens  Geck  hy  fich  liet  heeten : 

De  Geck  fei ,  fulcken  Heer  fij  n  Geck :  wien  s  Geck  zij  t  ghy  ? 

147.  Stadige  gajier/. 

ÏAn ,  hebt  ghy  't  gaft-gaen  lief ,  en  wilt  gh'er  raed  toe  weten  ? 

De  konft'hanght  aen  u  felf ,  indien  gh'er  wel  op  paft : 
Sus  weets'  u  een  wijs  mann  te  leeren ,  Tonder  eten ; 
Houdt  u  gemoed  geruft,  foogaetghy  ftaeghtegaft,  rtoT.jj.75 

II,  Deel.  SLA  l$-  Am 
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1 48.  Aen  een  JoodfchenWoeekeraer ,  die  op  de  ?ic  van  Teneriftvasgeweeft. 

WAert  gh'  op  hetfteile  ipits  van  Tenerif  geklommen  , 
Veibaftert  Ifraelijt  ?  wat  hadt  gh'er  af  te  kommen  ? 

Ghy  hebt  een  fchoonekans  verkeken ;  weer  dat  vry , 
Ghy  raeck  den  Hemel  niet  licht  weder  foo  na  by. 

149.  Krijns  Dichten. 

TT"  Rij  n  braeckt  een'  menighte  van  ongefouten  Verfien , 
'*-En  foeckt  ons  of  't  gehoor ,  of  'tlefen  af  teperflen : 
lek  fchrick  voor  alle  bey:  eendinghisonsgelucktj 

Sy  zijn  op  facht  papier  gefchreven  en  gedruckt. 

150.  Wisskgnftige  Klaes. 

KLaes  riep  in  een  Gelagh ,  laet  kakelen  wie  will , 
Den  ̂ Cerdkloot  loopt  rondom ,  de  Hemelen  ftaen  ftill  j 

'k  Houd  't  met  Copernicus.  Hoe  meent  ghy  dat  hy  't  raeyde  ? 
't  Was  op  het  eind  van  't  mael,  en  't was  fijn  hoofd  dat  draey  de. 

151.  Vrouwen  Zedigbeit. 

HOe  wel  was  dat  beitelt ,  dat  d'eerbaerheit  de  Vrouwen 
(Uytwendigeeerbaerheit)  bevolen  isgeweeft ! 

Waer  eens  dat  masker  af,  wie  fou  hetgoedjen  houwen  ,- 

En  wat  fagm'  all  ftill  weers  verandert  in  rempeeít  | 
15.1.  Thtuns  Kerckgangb. 

TCk  moet  ter  Kercken  gaen  all  fouw'cker  niet  bedrijven 
-'•Sei  Teun ,  tweemael  miftrouwt  aen  twee  doorfnapte  Wijven ; 
Mydunckt,  het  is  foo  vreemd ,  foo  wond erlick,  foo  foet, 
Dat  een  Mann  honderden  van  Vrouwen  fwijgen  doet. 

155.    Van  Dirck. 

DIrck  is  goed  rond,  goed  Zeews  -y  dat  moet  men  foo  verftaen ; 
Hy  is  rond  als  een  kloot ,  men  kander  niet  op  ftaen. 

154.  Houtpelicks  gebreck. 

TAE  dagh  en  gaet  niet  op ,  of  Hermans  Wijf  verkerft  het  ¿ 

^*  All'  uren  rockent  hem  de  Pry  een  niew  gequell. 
Eerft  vond  ick  het  wat  vreemd ,  nu  dunckt  my ,  feght  men  wel, 
Het  trouwen  is  feer  goed ,  de  Vrouw  alleen  bederft  het. 

15  f.  Groeyendc 
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155.   Groeyende  Liefde. 

rjOe  ouder,  feght  Andries,  hoe  'ck  meer  begin  te  malen, 
nEn  krijgh  mijn  wijfje  lief,  foo  't  fchijnt,  hoe  langhs  hoe  meer. Ickwenfchte  menighmael,  de  Duy  vel  moghtie  halen , 

Nu  wenfch  ick  s'  alledaegh  by  onfen  Lieven  Heer. 
155.  Op  de  dood  van  Dido,  Treur  ff  el  van  A.  Pels. 

SAghDido  noch  eens  op,  en  dacht  aen  denTroyaen, 
En  dacht  aen  wat  fy  deed ,  en  beter  hadd  gedaen ; 

Sy  wenfchten  hem  licht  weer  eens  aen ,  eens  van  haer'  werven  , 
Om  noch  foo  cierlick  eens  ,  als  Pels  haer  leert,  tefterven. 

157.  Sen  is  all. 

WAt  liggen  wy  om  veel  en  vroeten  end  en  flepen  ? 

Een  hebben  wy  van  doen ,  daer  in  is  't  all  begrepen.  t^.  1°.  4Ï. 
158.  Opper  fie  eer. 

LEeft  yemand  in  't  gevolgh  van  een  Doorluchtigh  Heer , 
Men  duydt  het  hem ,  als  't  is,  tot  een  verheven  eer  : 

Maer,  Chriftenen,  gedenckt,  daer  is  een'  eer  die  't  meer  is  ■, 
God  volgen  j  dat  's  een'  eer  daer  by  all'  eer  oneer  is.  Ec«i-  »3- ««.. 

159.  Welfpreken. 
At  Stael  breeckt  Yfer ,  Yfer  Steen , 
Is  wel  te  vatten  en  gemeen : 

Maerfiet  de  kracht  eens  van  welfpreken, 
Een  woord  dat  facht  is ,  kan  een  hoofd ,  dat  hard  is ,  breken.         *«>v- 1,. ,. 

160.  Dircks  Dichten. 

Irck  heeft  fijn  werckaen  een  gelijmt, 
Metlamme,  tamme,  klamme  woorden: 

't  Is  't  ibtfte  boeck  dat  ick  oy  t  hoorden , 
En  evenwel  niet  ongerijmt. 

161.  Oprechte  dapperheh. 

Wild  wagen  is  geen'  eer  1  daer  hooit  meer  tot  fraey  fterven , Als  finn  en  redenloos  te  fteken  en  te  kerven  , 

En  wachten  't  fonder  forgh :  het  fcheelt  als  dagh  en  nacht , 

Of  yemand  veel  de  deughd ,  of  weinigh  't  leven  acht. 
161.   Met  elck^een  Vrede. 

Aer  zijnd  er  die  my  haten  ; 
Maer  dieickhaet,  niet  een. 

Indien  fy  't  niet  en  laten , 
Soo  hebb  ick  Vyanden ,  en  ick  en  hebber  geen'. 

^q   2.  163.  Danjjcn. 
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16$.  Danjfen. 

ICk  hoor  veel  redenen  verquiften  en  verplanflên , 

Om  't  danffen  teverbien  5  lek  ben  geen  DanfTer }  maer, 
Soo  jonge  Lien  de  dans  noy t  toegelaten  waer 

Eccief.  3.  *•  Hoe  fei  Gods  wijfe  mann ,  Daer  is  een  tijd  van  danflen  ? 
1 64.  Dienfiigb  grondfopp. 

An  Hagel  is  goed  ilagh  >  men  maeckter  Krijghs-volckaf, 
Als  't  nood  doet ;  en  voor  Staet  en  Steden  en  haer  Heeren 

ís  datgefpuys  foo  nutt ,  als  Moer  en  Gift  en  Draf 
Voor  Wijn  is  en  voor  Bier,  om  op  te  liggen  teeren. 

165.   Tijd'igb  buygen* 

Winght  jonge  Kinderen  >  eer  dat  de  reden  kom', 
En  haer  moed-wilügh  maeck'  en  feggen  heet',  waerom  ? 

Die  van  jonghsbuygen  leert,  en  niet  na  reden  vragen, 

Doet  dat  gemackelick,  als  't  zijn  moet  op  fijn'  dagen  \ 
En ,  die  de  wereld  kent ,  verilaet  wat  een  gerief 
Gewilligh  lijden  is  en  doen  ,  in  leed  of  lief. 

\66.  Muctigb  begeer  en. 

"|  Eemt  danckelick  all  wat  God  doet , 
DeSonn  enhoeftjuyftniettefchijnen, 

En  alle  woleken  te  verdwijnen  : 

Als  't  weer  niet  boos  en  is  r  is  't  goed. 
157.  Semper  Avaruteget. 

invle  noy  t  niet  med'  en  telt  als  wat  hy  geern  befat, 
-*-^£n  niet  wat  hy  befïtt ,  werdt  nemmer  voll  noch  fatt : 
Hy  krijgewathywill,  hyfo.ecktmeer,  evenvreck 
E  n  wat  hy  niet  en  heeft  heeft  hy  altoos  gebreck. 

if>8.  Aen  eenen  Schrobber. 

CiHylighten  ftapeltgoed  op  goed; 
fiov.  h.  4-    Het  fchijnt  geen  veel  en  kan  uw  all  begeerte  ftelpen ; 

Weeft  eens  gewaerfchouwt ,  blinde  bloed , 
Ten  dage  van  Gods  wraeck  en  fal  geen  rijekdom  helpen. 

169.  Salighft  wenfehen. 

T%Ie  maer  begeert  all  wat  hy  magh  met  eeren  > 
-°-^  Krijght  licht'lick fijn  begeeren  : 
Die  niet  begeert  als  wat  Gods  will  gevali' 

Heeft  fijn  begeeren  all. 

170.  Memo* 

N 
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170.  Memorare  twvijfima. 

WAtbaett  een  hooge  tass  van  eens- verliesbaer goed  ? 
Wat  baett  hem  op  den  topp  van  hoogen  ílaefte  blincken , Die  eens  ter  aerde  íincken 

En  daer  verrotten  moet  ? 

171-  No  fie  te. 

Ls  yeder  een  íich  kend'  en  wat  hy  weinigh  waerd  ís, 
Het  kittelich  gebelgh  dat  nu  íbo  in  den  aerd  is , 

an  wat  men  hoons  of  leeds,  of  lijdt,  of  hoort,  of  fiet, 
Gingh  lichtelick  te  nier. 

jyz.  Eerlkk^baos. 

En  Nijdigen  alleen  magh  yeder  mann  meteeren , 
Behoudens  eer  en  rechten  liefdes  eigen  raed, 

Verdriet  aen  doen  en  deeren : 

Doet  anders  niet  als  goed,  haer  doet  ghy  niet  als  quaed. 

ij$.  Rein  in  't  vujl. 
ICkbend'erby  geweeft,  'tiswaer,  daer  Dronckaerts  faten , 
En  fopen  alsTempliers ,  en  vloeckten  als  Croaten , 

1  En  fpraken  van  meer  vuyls  dan  onder  Maen  en  Sonn 
Van  uytde  holle  Heli  te  voorfchijn  komen  kon  : 

Maer  't  heeft  my  niet  bevleckt ,  de  viefte  moeten  't  weten. 
Sien  wy  niet  Sonn  en  Maen  wel  fchijnen  in  fccreten  ? 

174.  Aen  Klaes. 

QUaed  fpreecken  is  foo  quaed,  als  't  quaedfte  quaed  kan  weien: 
Maer  Klaes,  die  't  geerne  hoort,  is  noch  min  waerd  gepreièn. 

Komtu  't  quaed  fpreecken  voor,  foo  dat  ghy  'tnietenlaeckt, 
lek  houd  u  Luym  foo  fnoo ,  als  of  ghy  't  felver  fpraeckt. 

175.  Oprecbtigbeit. 

~WY  Acht  u  van  fwieren  als  de  flangen , 
*  '  Gerechte  zijn  geruite  gangen ; 
En  'tisdewijile  mans  befluyt,  vtw. i«.?. 
Men  gaetnoyt  valierais  recht uyt. 

176.   Van  Jooft. 

JOoft  Vraeght  offoetekoftoockwijfe  Lieden  paft. 

Meent  Joolt  dat  Suy  ciccr-ried  maer  voor  de  Gecken  waft  > 

J2^f  3  177.  Menfchm 
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177.  Menfcbenj/delheit. 
DAer  gacn  twee  blaesbalckcn  in  ons ,  foo  langh  \vy  leven : 

Dat  leven-hanght  aen  wind  te  trecken  en  te  geven  : 

Dat  's  d'eerftes  werck,  de  Longs :  de  tweed'  is  onfe  Geeft , 
Geeft ,  dien  wy  niet  gemeen  en  hebben  met  de  beeft. 
Dien  blaesbalcks  doen  is  oock,  vooreerft,  wind  in  te  halen, 

En  weer  wind  uy  t  te  flaen ,  ontfangen  en  betalen :  . 
Want,  fooghy  Oor  en  Tongs  bedrijven  wel  befint, 

Wat  rechten  wy'r  mé  uyt,  is  't  anders  yet  als  wind  ? 
178.  Van  Floor. 

FLoor,  feidick  in 't  gekout, 
Wat  flagh  van  fchepen  is  't  die  u  voor  allen  aenftaen , 

En  daer  gh'  u  op  vertrouwt  ? 
'k  Vertrouwe  my ,  lei  den  uyl,  op  fchepen  dieop  't  Land  ftaen. 

179.  Aen  Klaes. 
Elfcht  u  een  arm  mann  geld,  Klaes,  weeft  niet  on  verduldigh : 

Hy  eifcht  u  't  fijn,  als  Vriend ,  en  foo  zijt  ghy  't  hem  fchuldigh. 
180.  Rekeningh  met  Jan.    - 

TJ*En  Gulden  maeckt  niet  rijck ;  niet  waer Jan  >  nocht  een  meer, 
-*-*'  Nocht  een  meer ,  en  noch  een ,  en  foo  geftadigh  weer. 
Als  't  hondert  dufent  is ,  ick  fie  't  wel  aen  uw'  wefen , 

Ghy  fult  licht  roepen,  houdt}  daeribud'ick  rijck  mé  wefen  : 
Met  hondert  dufend,  Jan  ?  wat  komt  u  in  den  finn  ? 

Stracks  waer  't  ghy  noch  niet  rijck  met  eenen  gulden  minn. 
Ondoet  my  defen  knoop ;  want  met  defelve  reden 

Koft  uw'  geboorte  langh ,  en  niet  langh  zijn  geleden  : 
En ,  foo  ghy  dagh  voor  dagh  dat  rekenen  betrouwt , 

Ghy  waer 't  noch  gift'renjongh,  en  heden  zij  t  ghy  oudk 

Einde  des  ilriniighjlea  Boecks. 
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SNELDICHT. 
I.  Roert  niet. 

Oed'enfachtfinnige,  gerufte,  itille Lieden 
Sien  all  'tgoed  en  all  't  quaed,  en  laren  'tall  gefchieden , 
En  moeyen  fich  met  niet :  maer,  foo  m' haer' ftilteterght, 
En  op  hetonvoorfiensiets  buyten  reden  verght, 

Sy  ftuy  ven  fchielick  op ,  en  all  haer  fbet  wort  bitter , 
En  all  haer  Water  Vier ,  Vier  als  een  Blixem-fchitter , 
Niet  lammer,  niet  min  fcherp,  niet  min  afgrijilèlick. 

Die  dit  begrijpen  will ,  lett'  koel  en  wijflelick 
Op  't  fpoor  dat  hy  berijdt  (want  ftomme  dingen  fpreken , 
En  ,  hoorden  wy  maertoe,  de  fprakeloofte  preken} 

Op  tacken  van  'tgeboomt  langhs  heen  dat  fpoor  geplante: 
Sy  ftaen  te  wederzij d  en  flapen  op  den  kant : 
Maer  roertfe  met  den  fnorr  van  een  gedreven  wagen } 

S'ontwaken  vinnighlick ,  en  fiet  eens  met  wat  ilagen 
Haer  leed  gewroken  wert,  en  leert,  als  Medecijn, 
Dat  quaed  dat  ftilllight  niet  en  dient  geroerttezijn» 

2.   Graff-fchrift  van  C.  Strefo.' 
/^  Ebroeders ,  hier  light  Strefo , 
^-*Die  niet  en  fprack,  of  dé  ibo  •, 
En,  doeiijndraetjebrackv     , 

«Stierf  
foo  hy  dé  en  fprack 

: 
Gaet  henen  en  doet  mé  foo. 

3.  Aen  den  Schilder  van  een  geblanckette. 

GHy  mooghts'  uyt  fchilderen ,  ghy  kloeckfte  van  het  Land  3 
Ghy  mooght'er  met  het  beft  van  uw'  Pineeelen  by  zijn  : 

All  wat  ghy  maken  konten  fal  niet  als  Copy  zijn  > 

Het  rechte  Principael  is  van  haer'  eigen'  hand. 
4.  Aen  ledige  Jan. 

A  Ltijd  luy ,  altijd  leegh ,  geen  doen  ,  geen  onderwinden-, 

■■*"*  Geen'  oefFeningh  van  geeft, Als  't  meften  van  een'  Beeft  ? 

Watguntgh'  hem  ruymte,Jan,die'r  geen'  en  hoort  te  vinden  !  ei*.*  «7; 
5".  Over- 
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5.  Overfcbattingb. 

ICk  haet  de  Schattingh  niet ;  't  Land  iífer  aen  gelegen : 
'k  Haetd'oneenparigheit  die'r  in  bedreven  wordt. 

Siet  voor  u ,  Luy  te  roer  •,  op  onrecht  volght  geen  zegen  j 

Indien  my  recht  gefchiet ,  foo  doet  men  't  Land  te  kort. 6.  Aen  Andries. 

ZYt  gh'  een  uytnemend  Man ,  Andries ,  gelijck  ick  hoor Veeltijds  van  ü  gewagen  > 
Blijft  wat  van  mijn  Comptoirj 

'kMagh  geen  uytnemend  volck  ontrent  mijn'  Cass  verdragen. 
7.  Vrouwen  aerd. 

Slet  voorn,  en  onthoudt ,  feimy  een  noblen  Baes, 

Dat  meeftendeel  een  Vrouw  een'  Sess  werpt,  of  een  Aes. 
8.  Kelder  Koortfen. 

S't  yemandonbekentj  ick  weet  wat  dat  Gefin n  fchortt, 
Enwaerom  dat  hetnoyttedeeghgenefen  kan. 

Al  wat  de  Doftor  heelt ,  ontheelen  Glas  en  Kann  > 

Men  ftort'er  ilaegh  weer  in ,  om  dat  m'er  ilaegh  weer  in  ilort. 
9.  Aen  een  lieer.    ■ 

't  TS  goed  volck,  feght  ghy ,  Vriend ,  die  op  uw  Kamer  wachten , 
*  Uw'Keuckenenuw'Stall, 

Maer  dat  en  is  't  niet  all : 

Matt.io.  17.  't  Zijn  Menfchen,zijn  't  niet?Ja  't.  Soo  moet  gh'cr  u  voor  wachten. 
10.  Aen  een"  Vriend  in  Engeland  ,  met  mijn  Zceflract. 

yOlvards  the  fea-fide  ev'rie  dny 
Our  pèople  follóle  es  thü  nele  Way. 

Sec  Tvhat  both  ¿ove  and^_Art  cait  doc-> 
Her  e  the  nelv  Way  doth  follóle  y  ou. 

\%T  At  dunckt  11  dan  van  't  overlegg 
yy  Van  onfen  Scheveninger  Wegh  ? 

Eeril  liep  hy  maer  van  hier  aen  't  Strand ; 
Nu  loopt  hy  tot  in  Engeland. 

1 1.  Aen  Dirck.' 
|Irck,  zij t ghy  Wereld-wijs?  dat  fcheelt  niet  veel  van  fott : 

i  cor.3- 19.  i-^Xen  miniten  keur  ick  u  een  «zroote  Geck  voor  God. 
12.  Verliefde  Klaes. 

Lacs ,  die  ten  ooren  toe  in  't  Minnegaren  itack , 
Viel  Politikelick  aen  't  jammeren »  en  fprack ; O  Schouth 

T' 

K'
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O  Schouth  en  Schepenen ,  dien  't  Wetboeck  is  bevolen » 
Wel  fcghc  men  wijflelick  in  Kercken  en  in  Scholen , 
De  kleine  Dieven  helpt  de  fcherpe  ftraf  van  kant  •, 
De  groóte  raecken  vry :  Maey  heeft  mijn  hertgeftolen  , 

Maey,Maey  ,  de dieffche Maey ;  endaer'sgeen  recht  in  'tland. 
13.  Voorfubtige  Dirck. 

]P\Ircklijdf  geen  Water  in  fíjn'  Wijn. 
•■-^Daer  moet  een'  fware  reden  zij  n , 
Waerom  hy  't  noy  t  en  heeft  geleden. 
't  Is ,  feght  hy,  (Tiet  hoe  fwaren  reden} 
Om  dat  de  menfeh  op  't  glippen  ftaet, 
Als  't  water  op  de  lippen  iiaet. 

14.  Neels  rww. 
^TEel  ís  haer  Lieffte  quijt  j  en  maeckt  een  groot  geklater 
■^^  Van  een'geveinfden  rouw,  en,  huyltf'haerfelvendroogh,. 
Een  traentjen  uytheteen,  een  uyt  het  ander  Oogh, 

Gelijcken  íich ,  bey  valfch ,  recht  als  twee  drupp'len  waters. 
15.   Aen  Jan. 

T  T  W  hert  light  op  uw'  Tongh  -, 
^  En  ,  Jan ,  dat  dunckt  u  prijiTelick : 
Maer ,  waertghy  wat  min  jongh , 
Gelijck  ghy  ftadigh  werdt ; 

Uw'  Tongh  laegh  in  uw  hert , 
En ,  Jan ,  dat  waer  meer  wijiTelick. 

1 6.  Milde  Klaes.  - 

KLaes  heeft  fijn'  kind'ren  uyrgetrouwtj 
En  yeder  een  in  Goed  en  Goud 

Soorijckelicken  deel  gegeven, 
Dat  Klaes  met  ons;emack  moet  leven 

Van  'tweinighdathy  over  houdt. 
Sy  fitten  warm  ,  hy  in  't  benouwen: 
Heet  dat  fijn'  kind'ren  uyt  te  trouwen? 
Het  is  fijn  felven  uytgetrouwt. 

17.    Aen  een   Fr'ier.d. 
HEtis  waerachtigh  ,  Heer,  men  maghuwHuyswel  houwen, 

Vooreen  der^ierlickftevan  's Gravenhaeghs Gebouwen : 
Maer,  feghtmenindeBuert,  't  heefteen  groot  ongemackj 

Het  leekten  regent'er  gedurigh  door  het  dack.  fjov.jjj.j  j, 
II.  Deel.  P-r  18.  Come* 
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18.  Comedien. 

VErbiedc  men  oud  enjongh  Comedien  te  fien, 
Soo  moght  menfe  met  een  de  Wereld  wel  verbien  : 

Of,  ibo  m'  haer  't  leven  gunt ,  behoort  men  laft  te  geven , 
Dat  elck  met  d'oogen  toe ,  of  's  nachts  alleen  moet  leven. 

19.   Aen  eenen  pachtigen  Vriend. 

SEs Paerden ,  Heer,  en  foo  veel'  Knechten , 
Daer  gh'  alle  daegh  voor  aen  moet  rechten , 

En  die  daer  voor  uw'  Koets  beftaen  , 
Of  achter  u  geflickert  gaen  ? 

't  Staet  heerlick ,  fonder  wederfeggen : 
Maer,  magh  ick  't  met  u  overleggen , 
Voelt  gh'  aen  u  felfs  niet  watter  fchort  ? 
Uw  fleert  wordt  langh ,  uw'  vleugels  kort. 

20.  Jans  otitbael. 

TCkvondJanopfijnhuystelandwaert;  en  hem  docht 

*  't  Waer  reden  dat  hy  my  een'  Rhijnfchen  Roemer  brocht  j 
Hy  fagh  my  warm ,  en  feid',  hy  hadd  een  Paerd  doen  falen , 
Om  uy  t  de  naefte  Stadt  een'  verfchefl  es  te  halen. 
DeSonfchootnederwaérts,  en  'tduerde  meer  als  'tibuw  : 
Ick  bad  hem  om  verlof:  hy  hiel  my  by  de  mouw. 

Ickfeide,  't  hoeft  geen  Wijn  tewefen  :  laet  het  Bigr  zijn. 
Neen ,  riep  hy ,  hebt  geduld  :  de  knecht  fal  daet'lick  hier  zijn } 
Nu  is  hy  langh  half  weegh ,  nu  is  hy  ruym  in  Sté , 
Nu  op  de  wederkomft ;  ick  hoor  hem  al  •,  daer  mé. 

Hy  hoorden  hem ;  't  was  waer:  de  knecht  quammy  ontbinden  , 
En  riep,  mijn  Heer,  ick  kan  den  Toom  van  't  Paerd  niet  vinden. 

2  f .  Langh  leven. 

TT^Ït  's  een  geheim,  Dirck,  houdt  het  £til  3, 
-*-^'k  Sal  foo  langh  leven  als  ick  wil  j 
En ,  lbeckt  ghy  oock  foo  langh  te  leven , 
Ick  fal  11  Pili  noch  Drancken  geven ; 
Maer  een  Recept  die  vaft  gaen  fal : 
Wilt  al  dat  God  wil ,  daer  is  't  al. 

2i.    Rom.  11.  17,  19. 

'k  O  Ie  quaed  voor  quaed  doen  alle  dagh 
*^Macr  goed  voor  quaed  is  beter  fiagh. 

¿5.  Oitd 
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23.  Oud  moet  fierren. 

/^Hy  hebt  geen'  ftervens  fin,  en  wenfehü  om  een  langh  leven : 
^"  Den  Hemel  wil  'c  u  geven : Maer,  botmuylalsghyzijt, 
Hoe  vreeftghy  voorde  dood  en  wenfcht  om  ftervens  tijd? 

24.  Pieters  Wijsheit. 

TCk  wenfehte  my  foo  wijs  als  Pieter  meent  te  weien : 
■  *Dan  had  ick  Salomón  noch  Séneca  te  vreièn , 
Noch  Ariftoteles:  maermet  een  goed  gewis 
Wenfcht  ick  mijn  Vyand  niet  foo  fot  als  Pieter  is. 

25.  Eenerle/  Gave. 

nPWee  Vrienden  wenfeh  ick  wijs , 

-*•  Elckop  vericheyden'  wijs  5 
Deneenen  wijs  als  Plato  , 

Den  and'ren  geck  als  Cato. 
16.  Sterven  wil  erven. 

P\It  moeylickgebruyek  van  fterven ,  vraeghde Griet, 
'*-,  Sal 't  noy  t  geen  einde  hebben? 
Ja,  fei'ck,  ontwijffelick;  maer,  naerick  't  by  de  webben 
Van  beid'  ons  leven  gis ,  in  onfe  dagen  niet. 

27.  Laegen  hooghmoed. 

f~^ Epronckte  nedrigheit  is  hooghmoeds  trotfte  trap. 
^-* Ick  vind  min  ydelheits  in  koftelicke  Kleeren 

Van  Koningen  en  Heeren, 

Als  in  een'  Monicks  Kap. 
28.  Pieters  trooft. 

^7  Yn  menfehen  kind'ren  fwaer  van  herten ,    ̂  
^Seght  Pieter,  vol  van  fulcke  perten  > 
Die  fchuld  en  raeckt  my  altoos  niet , 
Die  met  goed  recht  Pier  Licht-hert  hiet. 

29.   Geen  Schelm  betrouwbaer. 

TT\Te  d'ongerechtigheit  bemint , 
-*-^£n  is  fijn  eigen  Ziel  geen'  vrind : En  konnen  menfehen  fich  verlaten 

Op  menfehen  die  haer'  Zielen  hate  n? 

R  r   2  30,  Schoev* 
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50.  Schoenlappers  bede. 

Schoenmakers  hebben  feer  ondanckbare  gedachten  , 

Die  d'arme  Lappertjens  of  haten ,  of  verachten ; 
Daer  defe  niet  en  doen  als  bidden  in  de  Kerck 

Om  gener  Winckelen  vol  neeringh  en  vol  werek. 

51.  Aen  fommige  Predikers. 

T3Ronck>Prekers ,  die  daer  ftaet  en  ciert  tot  uw'  Gebeden , 
*•  Met  een'  verydelingh ,  die  menfehen  niet  en  leden  > 
'k  Wedd ,  faeght  ghy  daer  uw' God ,  uw  Schepper  voor  u  ftaen  , 
Soo  gh'  hem  behoort  te  fien ,  ghy  fpraeckt  hem  foo  niet  aen. 

31.  Onwettige  deughd. 

DE  deughdelicke  Lien  en  leven  na  geen'  wetten, Die  menfehen  ,  haers  gelijck,  in  Staet  en  Steden  fetten> 

Sy  leven  na  de  wet  van  't  deughdelick  gemoed  , 
Dat  daer  gefchreven  ftaet  is,  fonder  wetten ,  goed. 

3  3.  Voor  Frans. 

"C'Rans  drinckt  fich  wel  eens  buys ,  maer  dat  en  ís  foo  boos  niec •*-  Of  Frans  een  Dronckaert  waer : 
En  dat  en  is  niet  waer : 

Men  krijght  den  eigen  naem  van  Dronckaert  op  een'  poos  niet : 
Fransishetaltoosniet,  want  hy  en  is  't  altoos  niet. 

34.  Omvraecki 
\  /f  En  heeft  myongelijckgedaen. 
■*-*-*  Wat  hielp  het,  alsickmy  ontftelde 
En  tot  de  wederwraeckeftelde? 

Ick  laet  den  goeden  God  begaen ; 
*om'  V'  Hy  heeft  geieght ,  ick  fal  't  vergelden. 

35.  Wel  ontlegbt. 

HEt  is  my  even  eens ,  feid'  eene  van  mijn'  Neven  , Te  fterven  of  te  leven  : 

Ey,  feid' ick,  fterft dan  eens: 
Dat  hoeft  niet ,  feid  hy ,  want  het  is  my  even  eens. 

3  6.  Griet  van  't  felve. 
TCkgeev'om  't  fterven  niet,  feid  onlanghs  onfe  Griet. 
■*Ey,  feid  ick,  lieve  Griet,  begint  dan  eens  tefterven: 
Neen  fei  fy ,  goede  vriend ,  ick  kan  die  moeyt  wel  derven  j 

lek  geev'  om  't  fterven  niet. 

37.  Jans 
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37.   Jans  goed-duncken. 

TS  yemand  wijs,  feghtjan ,  my  dunckt ,  ickoock  niet  fot  ben  j 

*Is  yemand  goed  en  vroom,  my  dunckt  ick  't  oock  voor  God  ben} 
Is  yemand  moy  van  muyl,  myduncktickgoelickben  j 

Schrijft  yemand  wel,  my  dunckt  ick  heb  een'  kloeckepenj 
Is  yemand  wel  befpraeckt,  my  dunckt  ick  kan  oock  fpreken  > 
Preecktyemandwel,  my  dunckt,  ick  fouw  licht  beter  preken  j 

My  dunckt  van  al  dat  dunckcn ,  Jan , 
Ghy  laetu  wat  veelduncken  ,  Man. 

38.   Tafel-waerfchouwingb. 

'k  ÏTEbgeen'bekommeringhin  onverwachte  Gaften 
■*-  -*  Die'ckaen  mijn  Tafel  krijgh :  zijn  't  Lieden  vanverftand. 

Die  vinden  haeft  genoegh :  zijn  'tgeckenuytdenbandj 
Mijn  Koek  paft  maer  alleen  op  eenengeck  lijn'  tand  5 
Sy  nemen  't,  foo  'thaerluft,  vooreten,  of  voorvallen. 

39.  Rechte  Loon. 

TV  /TAthijs  heeft  brand  gedicht,  vanboosheit,  foo  ick  hoor: 

**■*■  Doch  heeft  hem  weer  gelefcht  >  en  eifchter  drinckgeld  voor. 
Watdunckt  u ,  Schepenen  ?  Ick  foud  hem  eerft  eens  hangen , 

En  dan  foo  hoogh  en  droogh  na  't  drinckgeld  doen  verlangen. 
40.  Noodige  wantrouw. 

"DEtrouwt  niet  op  het  valfch  goed-duncken  van  uw' geeft:  Rqm.n.zo, 
■'-'En  foeckt  niet  al  te  hoogh  geleert  te  zij  11 ,  maer  vreeft. 

41.  Jan  den  Brdmaker. 

/^  Eillepen  glafen  die  vergrooten 
^-*  Verkoopt  men  on  s  met  volle  fchooten : 
Maer,  wil  ick  uw  wat  leeren ,  Jan , 

Ghy  fult  van  d'allerbefte  maken , 
Kont  ghy  maer  aen  wat  Glas  geraken 

Uyt  d'oogen  van  een  nijdigh  man. 
41.  TVaen-wijs ,  Wan-wijs. 

TCk  weet  geen'  raed  met  yd'le  Jan : 
-*•  Hy  meent  hy  alle  dingen  kan , 
En ,  wil  men  hem  wat  onderwijfen ,    ■ 
Hy  houdt  fich  wijfer  als  de  wijlen. 

Die  na  een'  haven  zeilen  moet , 
En  iifer  al ,  in  fijn  gemoed , 

Rr  3  Soo 
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Soolangh  hy  Tukken  droom  blijft  droomen 
En  falder  noyt  fijn  leven  komen. 

43.  Klaefens  ivcnfch. 

MYnWijf,  feght  Klaes,  houdt  veel  van  planten  en  van  graven , 

En  ftadigh  feghts',  haerhert  lightin  haer  Thuyn  begraven  j 
'k  Wouw  dat  dat  Moer  niet  meer  en  fei , 

Eri  dat  dat  hert  daer  eens  te  deegh  begraven  lei. 

44.  Kort  en  goed. 

iy"  Ort  fpreken  met  goed  klaer  befcheit 
-*-^-Is  alle  mijn'  ver makelickheit, 
Als  'tfaroen  foo  te  krijgen  is> 
Om  dat  het ,  ondergoed  beleid , 

De  naefte  trap  aen  't  Twijgen  is. 
45.  Een  Wdter-tnolenaer. 

T   Andt-molenaren  recht  is,  fcheppen  voor  haer deel : 
-*-JIck  fchepoock,  enby  haer  wel  dufentmael  foo  veel : 
Maer,  fulcksmen  onder  haerfijn  leven  nieten  fagh, 
Iels  werp  al  dat  ick  fchep  foo  verr  wegh  als  ick  rnagh. 

46.  Vochtige  Hermans  drooge  beker. 

/"^EefWijn  in  Hermans  glas,riepick,gram, aen  mijn' Knechten: 
^-*In  Hermans  glas,  Mij  n  Heer  ?  feid  onder  haer  een  Guyr, 
Dat  's  maer  verlooren  moeyt  ■,  magh  ick  a  onderrechten ; 
Hy  wilder  niet  een  drop  in  hebben  ;  ftaegh  is  *tuyt. 

47.  'sïïïrelds  blindheit. 

A /t  Yfeideen  Blindemann  ,  metgeen'  feer  blinde  reden  , 
■*v    Hoe  hout  men  fich  doorgaens  foo  vreemd  van  dat  ick  ly , 
Als  of  't  niet  dufenden  van  menfehen  met  my  leden  ? 
Is  niet  de  heele  helft  der  Wereld  blind  met  my  ? 

Blind,  meend' ick,  van  verftand:  neen,  feid  hy,  blind  van  oogen: 
Sietofgh'uw'rekeninghoockindc  mijne  vindt: 
Elckilaept  fijn' halven  tijd;  dat  moetghy  my  gedoogen  ; 
Soo  fiet  de  helft  dan  niet ;  want  al  die  ilaept  is  bünd. 

48.  Blinden  troofi. 

'C'EnBlindemangeterght,  foo  'tgaet,  by  dees  of  die, 
-"--'Sprack  voor  fijn'  fcherpfte  wraeck;  dat  doet  my  mijne  plagen 
Als ickfe dragen  moet,  met  meer gedulds  verdragen, 
Dat  ick  foo  boofen  boef,  als  ghy  zijt,  niet  en  fie. 

49.  Aen 
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49.  Am  een  geleerden  Vriend. 

GHy  hebt  uw'  herflenen  verileterf 
Om  veel  te  weten ;  en  dat  's  goed  : 

Maer  'tfcheelt  noch  veeJ ,  vriend ,  veel  te  weten , 
Van  weten  hoe  men  weten  moet.  ,  COi.  %.  *. 

50.  Overfmout. 
DIrck  dirckes  als  een  Dij ck  en  houdtniet  op  van  fmeeren  : 

My  dunckt  hy  hoorde  wel  te  leeren  van  fijn'  Kleeren  , 
Hoe  langer  hoe  min  ruym,  dat,  hoe  hy  't  langer  herdt, 
Hoe  fijn'  gevangen  Ziel  haer  Kercker  enger  werdt. 

51.  Eigen  Lof  gelooft. 

Ck  hoord'  een  weerdigh  Man  fijn'  eigen  deughden  roemen , 
Sijn  feilen  overilaen  (  een  ander  moghtfe  noemen} 

God,  feid'hy,  had  hem  kloeck  gefchapen  van  veritand, 
God  had  hem  goed  gemaeckt,  milddadigh  van  de  hand , 
Aenfienelick,  geleert,  beleeft,  foeten  mewaerdigh 

Met  mind're  gaven  meer.  Dit  vonden  veel'  onaerdigh. 
Jckfprack  in  tegendeel ,  al  fei  de  man  noch  meer , 
Wat  waerder  aen  misdaen  ?  hy  roemt  in  God  den  Heer.  t.  cor.  1. 3  -, 

52.  Mond  toe. 

Riend,  laet  het  niet^ebeuren 

't  Quaed  van  een'  vriend  gehoort 
Te  melden  t'fijner  fchae:  fmoortinu  't  vuyle woord, 
't  En  is  noch  Beer  noch  Leew ,  't  en  fal  u  niet  verfcheuren.  e«i.  19. :o>. 

55.   Aen  eenen  Blinden. 

miftuw'oogen,  ja  :  foodoen  debeeften  niet. 
Die  hebbender  elck  twee ,  daer  mé  fy  dom  en  bot  fien : 

Maer  d'oogen  van  uw'  Ziel,  daer  méghy  beter  fiet, 
Weet  dat  dat  oogen  zijn  van  Engelen,  die  God  fien. 

54.   Teel-konft. 
Irckftaet  fijn  Ackertje  foo  vruchtbaer  allejaer, 
By  dat  fijn  Bucrmansdoet,  dieploeghtenzaeytalshy  doet. 

Dat,  leiden  fommige,  en'tfchijntfoogoedalswaer, 
Daer  moet  wat  wefen ,  Dirck ,  datghy  der  af  of  by  doet  : 

Bekent  het ;  is  't  niet  wat  van  Alcumiftery  ? 
Ja,  Vrienden,  fei  de  Vent,  ghy  hebt  het  ichier  geraden-, 
Het  fweemter  foo  wat  na ;  want  ick  ben  onbeladen 

De  waerheittoeteftaen,  't  is  al  Koeimifterv.  -       • 

55-  E» 
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55.  Ex  Stob&o. 
'El  feid een  ftatigh Man 
Wel  dufent Jaer  voor  deien , 

't  Land  fou  geluckigh  wefen 
Wierd  maer  de  wee  gevreeft  gelijck  als  een  Tyran, 
Een  ander  fei  daer  op ,  daer  was  een  beter  vreefen  j 

En  heeft'er  by  gefet, 
De  fchande  ftond  noch  meer  te  vreefen  als  de  wet. 

5  6.  Leedkortingh. 
1  Ebeurt  u  ftof  van  treuren  * 

r  Als  veeltijds  kan  gebeuren  j 

Slickts'  haeftigh  door ,  gelijck  m' een'  dranckgebruyektj 
Het  is  een  Geck  die'r  langh  aen  fmaeckt  of  ruyekt. 

57.  Aen  een1  Prediker. 
/^Hy,  diedaerftaetenfinght,  en  metgemaecktefwieren 
^-*  Uw'  handen  kunihgh  roert,  die  onkunft  beft  fou  ílieren  j 
Onthoudt  dit  eensvoor  al,  mijn  goede  PredickHeer, 
Soohaeftghy  uw  behaeght,  behaeghtghy  my  niet  meer. 

5  8  ■   Graf-fcbrifc  van  een  Klappejr. 

TTlerlighrereen'ind'aerd'gefteken , 
■"-  *•  Dievan  haer dagen  fonderfpreken 
Noyt  oogen bliek  en  heeft  geleeft : 
En  ofs'  haer'  fpraeck  noyt  weer  fal  krijgen , 
Sy  kan  in'e  Graf  niet  foo  veel  fwijgen 
Als  s'in  de  Wereld  gefproken  heeft. 

59.   Bobbel  gelucht 

J7r  Laes  is  fijn  Wijfje  ter  Zielen  gegaen  j 
•"■  Hy  ifïcr  wel  af,  en  hy  ifler  wel  aen. 

60.  Fan  Meejier  Dirck. 

Jrck  is  een  ecrlick  man ,  en  lbeckr  niet  als  krakeel : 
Scheel:  dat  r.iet  wat  te  veel  ? 

Neen  -r  't  is  een  Advocaet ,  en  al  fijn  luit  is  kijven  -, 

De  beften  Advocaet  is  ais  de  boofte  Wijven.' 
:-      C,i.   Win  Dirck  wete-bet. 

'k  Clc  Dirck  fijn' grillen  wel  in  't  fpreken  en  in  't  rijmen , 
^En  wees  den  kápftock  wel  een' wegh  van  beter  lchick: 

Maer 't  heeft  geen  eind';  altoos  weet  hys' veel  meer  als  iele, 
SeèTit.7.    Gebroken  Teilen,  Dirck,  en  Iuftmy  niet  te  lijmen. 62.    gttiltd 
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61.  Quaed  op  quxed.  , 

^Toot  maer  een'  fchralefcheen  hec  vel  af  j  daer's  een  open  > •^Daer  al  deslichaemsquaedomfeerftnatoefalloopen. 
Om  'czeer  meer  zeers  te  doen  , 

En  met  vergift  te  voe'n. 
Komt  yemand  ramp  in  eer  of  goed  te  wedervaren ; 

De  wereld  fchiet'er  toe ,  om  't  quade  te  befwaren , 
En  d'allerfcherpfte  fucht 
Befwaert  het  met  genucht. 

63.  Spade  Gierighett.. 

'k  X  7Erfta  de  gierigbeir  van  oude  Lieden  niet. 
*  Vanallefottigheitdiem'op  de  wereld  fiet 

Waer  't  eene  fonderlingh,  meer  reisgelds  te  begeeren  5 Hoe  meer  de  reife  kort  en  min  itaet  te  verteeren. 

64.  Gereeden  troeft. 

\T7Erdt  God  gehaet ,  en  magh  ick  klagen , 
**   Dat  ick  met  God  wat  moet  verdragen? 

6j.  Jans  Geeftigbeh. 

JA ,  Jan ,  ghy  zijt  een  geeft ,  men  fiet  hetaen  de  boecken 

Van  uw'  geleerden  tijd : 
Maer  of  gh'  uy  t  Gods  geeft  zijt, 
Dat  ftaet  my  t'onderfoecken,  joan.  4. 1, 

66.  Mide  groet, 

TAft  haeftigh  na  den  hoed ,  en  weeft  verlangh  in  't  decken ; 
Het  komt  foo  wel  te  pas  by  Wijfen  als  by  Gecken : 

'k  Heb  menighmael  gefien  hoe  grooten  gunft  het  gaf 
Een  weinigh  laeter  op,  een  weinigh  vroeger  af. 

6ji  Aen  een  QuanjfeUef. 
GHy  fpilt  al  uw  groot  geld  aen  kleine  beufelingen : 

Als  gh'  eens  behoeven  fule  groot  geld  tot  groóte  dingen  ? 
Soofaldernauwelicks klein  geld  zijn  indeTas, 

En  't  groot  langh  uytdeKas. 
6$.  Misbnyckte  tijd. 

ALs  ick  fcherp  overlegh  wat  wandelen  en  gapen , 
En  fitten  over  mael,  en  dood  zijn,  (dat  is,  flapen) 

My  beter  befigheits  bedrijf  benomen  heeft, 
Soo  heb  ick  menigh  jaer  en  weinigh  tijds  geleeft, 

II.  Deel.  Ss  Óp.  Aen 
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6p.  Aen  onverfocnlíckenDirck. 

UW  kind  heeft  u  misdaen  >  ghy  weet  van  geen  vergeven :   < 

Dé  God , -uw  Vader ,  foo  met  u ,  waer  't  niet  om  't  even  ? 
Dirck,  denckteensomhierna, 

En  of  u  fijn*  gen á     - 
In  fijn  Gericht  fal  dulden  j 

Komt  u  noy  t  in  den  fin ,  vergeeft  ons  onfe  fchulden , 
Als  wy ,  &c. 

70.  Harde  kofi. 

ANdries  verilempt  fij  n  goed ,  en  klaeght  Van  een  qua  maegh : 
Is  't  wonder  dat  hy  klaegh', 
Na  foo  veel  harde  beten , 

Die  iand  by  mergens  en  heel'  huy  fen  heeft  gegeten  ? 
71.  Aen  een'  Griend. 

/^  Hy  fchijnt  verlegen  om  klein  geld  -, 
^-*En  foeckt  het  aller  wegen : 

Veel  arger  is  't  met  my  geftelt  -, 
lek  ben  om  groot  verlegen. 

72.  Verlegen  Truy. 

T^Ruy ,  't  is  vergeefTch  de  mans  geterght : 
-■-Ghy  hebt  foo  veel  van  jonghs  gelegen 

Dat  m'  u  geen  liggen  meer  en  verght : 
Jongh  veel  gelegen ,  oud  verlegen. 

73.  Verloren  mocyt. 
Oler  leght  en  foent  fijn  oude  Griet* 

*■  En  Griet  en  geeft  geen'  Erven  : 
Wous'  eens  een  lutje  fterven , 
Hy  foufegeerne  derven ; 
De  reden  is  van  fijn  verdriet , 
Hy  foent  fijn  buyckvol,  en  fy  niet 

74.  Jan  aen  't  braken. 
I  At  komter  af  van  gulfigh  leven  -, 
Jan  is  ten  einde  van  fijn  geld  > 

Nu  ftaet  het  Huys  te  koop ,  nu  is  de  maegh  ontftelt. 
En  moet  van  bangigheiteen  heel  Huys  overgeven. 

75-  Salige 

D; 
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75.  Stligeftaet, 

"\T7Atlufthaerdiemy  haten  ? 
*^  Syfouden  't  beter  laten 

En  doen  gelijck  ick  doe ; 
Die,  aller  moeyte  moe, 

Geen'  haet  en  meen  te  queken : 
Van  herten  magh  ick  't  ipreken  ; 
God  weett  dat  ick  maer  't  quaed 
En  fijne  haeters  haet.  ffal-  **& J  *ij  ia. 

7  6.  Degen  t' 'ondegen. 

T  TOe  is  't  gelegen ,  Jan  ;  wat  zijt  ghy  fot  of  quaed  ? 
•'--■■Ey  hoor,  wat  doet  ghy  met  den  Degenopdeftraet? 

Een  Degen ,  Jan ,  een  Degen  ? 

Voorfeker  't  is  t'ondegen  : 
Hoe  ?  Jan ,  geboren ,  Jan  gefworen  Advocaec 

Een  yferoplijn  zijd',  enishy  geenSoldaet? 
Magh  ick  het  vergelijcken , 

't  Is  even  aen  te  kijcken , 
Als  of  een  Krijghsman  in  een'  Advocaten  rock 
De  pen  ftack  achter  d'oor ,  en  foo  ten  ftrijde  trock. 

77.  Arme  Dirck. 
WAt  klaeght  ghy,  feid  ick,  Dirck?  wy  worden  dat  gekarm  moe? 

Ick ,  fcid  hy  ,  ben  die  't  lijd';  en ,  maeckt  u  my  alarm  moe  -, 
Veel  etens  maeckte my  voor  defen  maegh  en  darm  moe : 
Soo  moet  ick  aen  de  ploegh ,  of  ick  vergingh  van  armoe  > 
En  ploegh  ick  gins  en  weer ,  foo  werd  ick  het  gefwarm  moe  > 

Want  ick  ben  't  ongewoon,  en  armoe  maeckt  mijn' arm  moe, 
78.  Jiooren  en  doen. 

't  T?  N  baet  niet  of  w'  al  veel  geblomde  reden  hoorden 
■■— *  In 't  School  en  inde  Kerck, 

De  Gecken  maken  werck  van  woorden  $ 

De  Wijle  maken  werck  van  werck. 

79.   Half  werck. 

HEt  fchijnt  wat  duyfter  van  bcfcheid ; 

Maer  wijfe  konnen  't  wel  verftaen 
't  Sermoon  is  al  langh  uy tgefeit , 
En  noch  en  is  het  nietgedaen. 

Ss  2  80.  Ver- 
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80.  Verfcbil  van  mond  en  ¿rond. 

JAn  lijckt  een  kloeck  Soldaet ,  en  is  een  bloode  bloed : 
Maer  hy  verftaet  de  konft  van  moedigh  op  te  geven. 

Indien  men  't  feggenmoght ,  alftaeter  foo  gefchreven5 
Veel'  woorden  komen  niet  uy  t  s'  herten  overvloed, 

81.  Jans  Gefangb. 

ALsJan  begint  te  fingen , 
Treckt  yeder  na  fijn'  dingen 

En  ibeckt  de  Vent  t'ontgaen : 
Jan  is  een  goeden  Haen , 
Dat  foud  een  Boer  wel  raeyen  , 
Die  maer  met  eens  te  kraeyen 

De  menfchen  op  doet  ftaen. 

82.  Fèorficbtige  Aelmoes. 

DIrck  deelt  veel  geld  op  ftraet  aen  Lammen  en  aen  Blinden  $ 

Voor  hoogh  geleerde  Lien  en  weet  hy  's  geen  te  vinden. 
Ick  vraeghden  hem  waerom  ?  ¡o  al 

In't  eerfte  itond  hy  (lom. 
En,  als  ick  hem  wat  porden , 

Soofprackhy  't  vonnis  uyt,  dus  meen  ick  dat  het  komt} 
Ick  fchickeer  lam  en  blind  als  hoogh  geleert  te  worden. 

83.  Niet  Allewans  wereki- 

TT  Oe  vindt  men  een  wijsman, 
•■--''Met  ibo  veel  moeyte,  Vrienden  ? 

De  reden  iiTer  van , 

Daer  hoort  een  wijs  man  toe ,  om  een  wijs  man  te  vinden. 

84.  Op  Trijns  Moucbes. 

Die fwarte  Vliegen ,  Trijn,  diegh'opuwaenfichtdraeght,; 
Weet  dat  gh'  er  gecken ,  maer  geen'  wijfen  mé  béhaeght : 

'k  Wouw  dat  fe  vliegen  koften , 
En  dat  fe  ftracks  begoften. 

85.  Hooge  moed. 

TYTEgh  met  het  groot  ontfagh  van  groóte  werelds  machten  j 

'  *  Daer  is  geen'  groóte  ziel ,  als  die  't  groot  kan  verachten. 
86.  Aen 
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8(5.  Aen  '/  werck¿ 

WAt  drinckt  ghy ,  feid  ick,  liefft,  of  rooden  wijn  of  witten? Want  ick  en  ben  niet  vies  : 

Waer  zijnfe,  feid'  Andries  ? 
De  faeck  is  proevens  waerd ,  en  laeter  ons  toe  fitten. 

87.  Celijcke  kans. 

't  TVT As  een  braef  Krijghs-hoofds  woord,  daer  bloode  quamen *  *  roepen 
Hoe  naer  de  Vyand  was  met  al  te  groóte  Troepen  • 

Ja ,  feid  hy ,  zijn  fy  naer, 

Soo zijn  wy  't  oock  by  haer. 
88.  Aen  Henrick. 

YTTll'tmet  den  krijgh  niet  gaen, 
™*  Soo  neemt  wat  anders  aen. 
KomtnadenHaeghtoe,  Henrijck, 
Daer  wort  men  met  de  pen  rijck. 

85).  Dorjiige  Jan. 

Wie  Slemper  en  wie  Demper  is 

Altoos  en  ben  ick  't  niet,  feghtjan,  enfeghtnietmis-: 
Ick  heb  verftand  van  ilempen , 

Maer  minder  als  een  kind  van  flempens  luft  te  dempen. 

po.  Geld  'm  't  water. 

U  En'  Slemper ,  die  my  quelt  om  geld , 
*-JHeb  ick  's  airee  foo  veel  getelt , 

En  hy  foo  fonder  danck  en  fonder  fchaemt  verquiitet, 
Schoon  ick  het  fagh  en  wift  het , 

Dat  ick  uyt  geven  fchey  >  want,  naer  ick  giflen  kan , 
Hy  maeckte  my  eer  arm  ,  als  ick  hem  een  rijck  man. 

91.  Sfaert  vroegb. 

'  I  ''Eun  heefr  fijn  Goed  verdaen  en  moet  nu  overvallen , 
•*■  Soo  hy  fich  overdronck  eertijds,  en  overbraften  : 

Sijn'  befte  maeltj en s  zijn  een  broekje  Brood  en  Loock, 
Met  klaer  Bier  uyt  de  pomp ;  dat  fmaeckt  niet  na  den  roock. 
Teun,  hadtghy  van  jonghsaf  foofuynighjcns ontbeten, 
Ghy  foudt  nu  beter  Noen  en  Avontmaekjens  eten. 

5;  3  92.  Zeld/aem-- 
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91.  Zeldfaem  gelutki 

"Eel*  kennen  neftens  my  een  Hollandfch  Predicant 
In  Holland  Teer  geilen ,  en  na  fij  n  waerde  in  waerde 

Matth.1t.j7.  'k  Magh  feggen  met  Gods  Woord ,  hy  is  wat  vreemds  op  aerde , 
Een  levende  Propheet  verheven  in  fijn  Land. 

93.  Krijghsmans  uyt leggen. 

M»oh  ii.ts-  T    ̂crt  van  my  ̂lein^ertigh  wefen 
■l-'Sprack  de  Heere  foo  daer  ftaec  ? 

Jan,  fei'ck,  hebtghy'twelgelefen? 
Ja  ick ,  feid' hy ,  langhvoordefenj 
Maer  hy  feid't  aen  geen  Soldaet.  - 

94.  Piers  wild  gepleit. 

"Dier  pleite'  een'  kleine  faeck  met  fulcken  overvloed *  Van  klaterende  woorden , 

Dat  ick'er  my  in  ftoorden , 
En  voerd'  hem  te  gemoed , 
Ghy  houdt  u  konft  voor  aerdigh  •, 
En  ick  u  niet  meer  waerdigh 

Alsdieeen'  wijden  fchoen  maeckt  voor  een'  kleinen  voec. 

95.  Klaefcns  Graf-fcfmft. 

DE  moeyelickite  Vent 
Die  'ck  levend  heb  gekent , 

Klaes ,  heeft  by  tijds  begonnen , 
En  een  Gedicht  verfonnen 

Dat  op  fijn  Graf  fal  ftaen  : 
Hier  light  C  foo  vanght  het  aen  } 
Een  man  van  eer.  en  waerde > 

Begraven  onder  d'aerde  : De  Ziele  fal  hier  na 

Weerom,  etcétera, 

't  Is  wat  te  langh om  lefen  * 
lek  laet  het  in  fijn  weien : 

't  Gedicht  is  goed  en  rond 

*k  Wouw  't  op  fijn  Graf  al  ftond. 

p  6.  Vrjen 
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<)6.   Vryen  Toorn. 

QUae  knechten  te  bekijven 

Is  quaed  metquaed  verdrijven  -y 

En  't  is  geen  fonde  -,  wantdaerftaet, 
Men  kan  quaed  zijn  en  doen  geen  quaed.  Efhcf. 4.  x& 

97.  Giften  vergeven. 

Ck  fie  niet  geern  gefchenckcn  komen , 
Al  die  wat  neemt ,  die  werd t  genomen. 

98.  Borgen  doet  forgeti. 

Aer  ftaet  eefchreven  ,  forght  niet 
°.    .  ••  Phihpp.+.i, 
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Daer  voeghde  wel  by ,  borght  niet. 
99.  Langblevens  kunfl. 

'  Oe  raecktejan  tot  in  de  tachtigh  jaer  ? 
•  Hy  trouwde  laet ,  en  wierd  vroegh  Wewenaer* 

100.  Misdaet. 

rOort  toe ,  Misleidde  •,  fchoon  en  fchoen 
'  Scheelt  meer  als  Mis  doen  en  misdoen. 

10 1.  Koele  Godsdienji. 

A  Ll'heetwilopwaert:  waerder  vier, 
■**  Ons  hert  waer  hoogh  en  verr  van  hiep 

102.  Verfoende  Buren. 

TT"  Laes  had  krackeel  van  over  langh 
-**"MetPier  fijn  Buerman  om  een'gangh. 
In  't  ende  maecktenhygoe  kennis 
MetPier  fijn  wijf,  endoordiefchennis 
Koeld  hy  fijn  wraeck-fucht  tegen  Pier, 
Vooreenegangh,  met  dry  of  vier. 
Doe  liet  hy  fich  te  vreden  ftellen , 
En  wouw  fijn  Buerman  niet  meer  quellen, 

Elck  magh  dat  noemen  ibo  't  hem  luft , 
't  Scheel  was  verfoent ,  of  't  was  verkuil. 

103.  Hemel-roof. 

"Et  heeft  een' vreemden  fchijn, 
lBy  onverftandige  ooren: 

Maer  houdt  men  van  Gods  Woord,  men  moet  het  Ieeren  hooren 

Datd'allervroomfte  Li'en  degrootfte Roovers  zijn.  tutuum 104«.  op 

H! 
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104.  Op  Maerfleveen. 

'Ebt  ghy  niewsgierige  gepeiien Naer  heele  Buerten  van  Paleifen , 

Hoort  goede  Vrienden ,  fpaertuw'treen  •, 
Daer  ifier  in  de  vverek  geen. 
Ick  liegh :  ghy  mooghter  wel  om  reifen 
Daer  ifler  in  de  wereld  een , 

C  Nu  liegh  ick  niet)  't  is  Maerfleveen. 
Ï05.   Noch. 

'Ck  vond  my  langhs  de  Vecht  alleen , 
•En  focht  het  Dorp  van  Maerfleveen  : 

Hier  is  't  feid  een  >  ick  hiet  hem  liegen  : 
Vriend ,  fprack  ick ,  helpt  ons  niet  bedriegen 

Dit  is  geen  Dorp,  wy  zijn  van  't  pad 
Het  is  een'  kleine  ileene  Stadt. 

106.  Noch* 

"At  let  de  Vecht,  hoe  is  haer  ftroom 
Voor  Maerfleveen  ibo  luy ,  foo  loom  ? 

Ick  meen  fy  moet  haer  felfs  vergapen  ; 
Soo  fchoon  is  Maerfleveen  gefchapen. 

.  Sy  wil,  fy  kand'er,  en  flachtmy, 
Niet  fonder  ongenucht  voorby. 

107.  Graf-fcbrift  van  Joffrou  Lucretia  van  Trello. 
TC k  weet  niet  ofs'  hier  light ,  Lucretia,  die  waerde : 
•*■  De  geeft  gaetn iet  ter  aerde; 

En  fy  is  niet  als  geeft 
Van  kinds  been  afgeweeft. 

108.  Noch. 

r\Ie  hier  gekeldert  light,  was  rijckelick  bedaeght  •, 
*~*  Noch  ftierfs'  een'  jonge  Maeghd , 

En  wkrd  te  vrocgh  begraven 

Soofegg'ick,  om  de  gaven 
Die  met  haer  zijn  vergaen. 
Wie  fal  haer  nu  beftaen 

Een  Graf-gedicht  te  fchrijven? 
Al  wat  ick  magh  bedrijven  , 

Is  lamme  rijmery: 

Of  ick  en  kan  't  heel  niet,  of  geen  enkantalsfy 
ïop.  Noem 
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1 09.  Ñocb. 

TTAer  leven  was  foo  hoogh  in  't  jaren-tai  gerefen  > 
*•  -*Sy  fcheen  onfterffelick  en  was  't  wel  dobbel waerd> 

Lucrecia ,  noy t  volprelen  j 

Maer  't  was  te  dieren  pand  voor  des'  ond  anckbaer'  Aerde ; 
Soo  gings'  het  elders  wefen. 

110.  Nocb. 

CY  bracht  haer  felven  om ,  wat  vroegh ,  en  wat  te  laet , 
*-*  DeRoomfche,  nadedaed 

De  Dood  deed 't  die  van  Delf  voor  fe kerlaet  genoegd 
Maer  evenwel  te  vroegh. 

in.  Noch. 

T7  Ier  light  Lucretia  van  Trello:  'k  hoef  niet  meer 
•*-  *  Te  feggen  tot  haer'  eer : 
Die  niet  en  weet  wie  't  was  ,  die  langh  foo  heeft  geheeten , 

En  is  't  niet  waerd  te  weten. 
Hl.  Noch. 

XT  Ier  light  Lucretia, 
Die  iöo  welfprekende  geen  raed  en  wift  tot  Ja ; 
Die  foo  verftandighgeen  verftand  en  had  van  trouwen. 

OJammer  en  ó  fcha 
Voor  nu  en  langh  hier  ná  ! 

't  Stuck  was  te  goed ,  om  geen  Copyen  af  te  houwen. 
115.  Noch. 

IchtjDichters,  en  fchnjft  Schrijvers, 
Ghy  hebt  niet  als  wat  y  vers, 

Te  brengen  op  dit  Graf. 
Als  haer  den  Hemel  gaf, 
Die  hier  heeft  willen  leggen , 
Noch  eens  een  woord  te  feggen  : 

Sy  dicht'  en  fchreef  u  ftom  van  fchaemten  en  van  fpijt, 
Soo  menighalsghy  zijt. 

114.  Noch. 

Tller  light  Lucretia-,  de  fchoone  moeten 't  hooren, ■*••*•  En  hooren  met  verftand ; 
Soo  fchoon  en  wel  geboren 
Als  een'  in  Nederland  -, 

En  'twasvan  't  fchoonite  Schoon  •,  men  fagh  het  door  fijn'  ooren. 
II.  Deel.  Tt  11?.  njch. 

Tl1 
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115.  Noch. 

Hier  lighc  Lucretia ,  daer  van  wy  feggen  dorven , 
Haer  deughd  was  vrolickheit ,  haer  vrolickheiü  was  deughd  •, 

Haerjeughd  was  vol  veriland ,  haerouderdom  vol  jeughd. 

Wat  dunckt  u  jong'  en  oud' ,  iss'  oud  of  jongh  geftorven  ? 
116.  Nocb. 

LUcrerialighthier,  die  'ckomeen  oogetrooften 
Met  leeringen ,  geiboght  uyt  al  het  mergh  van  Ooften  : 

Nu  lactfe  my  alleen ; 
Als  mijne  met  haer  tween , 

Om  harent  wil  ontftelt,  haer  trooilen  foo  van  noo  waer  ■, 
Maer,  wiftfydat  het  foo  waer, 
Sy  waer  wel  foo  beleeft } 
Naer  ick  fe  heb  beleeft 

Indien  't  haer  yemand  melden , 
Sy  quam  wel  weer,  om  noch  mijn'  vriendfchap  te  vergelden. 

117.  Op  den  Scbevcninghfcbcn  Steen-icegb. 

\  Ifch-vrouwtjens ,  au  de  Mert : 

Uw  pad  was  wattcfacht  en  daerom  viel  't  u  hert : 
Is'tqualick  overdacht? 

Nu  is  't  wel  eens  lbo  hard,  en  't  valt  wel  eens  foo  lacht. 
118.  Nocb. 

T"\It  pad  wordt  aengefien  met  goed'  en  ongoed'  oogeii; 
^--' De  raeelle  niettemin,  vertrouw  ick,  hebben  't  lief: 
Een  ircentjen  in  de  weegh ,  isquaed  voor  exteroogen , 
Maer  fteentjens  in  den  wegh  is  yeder  eens  gerief. 

119.  Nocb. 

"\  7Erachtdenbackfteen  niet,  Gemannen,  'tzijnons'keyen : 
*   Men  raeckter  even  fchoon  ,  en  gladder ,  over  heen  : 

Watfcheelthetofs'in  'tviergehardtisof  inheyen? 
't  Is  klinckert  op  fijn'  kant ,  en  dat  's  befchuyt  van  fteen. 

120.   Vrede -fucht. 

TT\E  Menfch  en  waer  geen  Menfch ,  waer  hy  van  ondeughd  vry : 
-*-^Diehaet  ick  niettemin  ,  en  daerom  haetickmy. 
Om  eene  deughd  alleen  kan  ick  my  niet  verwenfehen  -, 

Heb.~i2.i*  God zyder  voorgelooft,  'k foeck vrémet  alle menfehen. 
121.  Geen 
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121.  Geen  overfpoed. 

DE  dingen  werren  veel :  maer  't  wer  is  wel  t'ontwerren  > 

Mits  dat  geen' fchielickheit  het  werek  en  overloop' : 
Het  fcheelt  veel  ofm'een  Kleed  van  een  fcheur'  of  onterren': 

Werckt  faghr,  't  wer  valt  uyt  een,  ruckt  hard,het  wort  een  knoop. 
122.  Aen  Klaes. 

KLaes ,  noodt ghy  my  tegaft  by  vijf-en-twintigh  Gaften  ? 

Van  all'  die  ghy  daer  noemt  en  ken  ick  'er  niet  een  ¿ 

Ey ,  laet  my  liever  t'huys  wat  peufelen ,  of  vallen 
Met  goede  kenniifen  :  ick  eet  niet  geern  alleen. 

12$.  Aen  Jan. 

JAn,  zijtghy  gram  ?  datisgeen  wonder  -, 
Maer  wonder  waer 't,  enibndemé, 

Had  ghy  geen'  ooren  tot  de  vré: 
Komt ,  fcheit'er  af,  de  Son  gaet  onder.  £ph.  +.  is. 

124.  Kaele  Letter-dief. 

1  I  *Eun  light  my  en  befteeltin  't  fchrijvenenin  't  ipreken, 
A  Al  waer  hy  fpreeckt  of  fchrijft  vernem'  ick  yet  van  't  mijn : 

Ick  wouw  dat  kloecke  Lien  mijn' dieven  wilden  zijn , 
En  fulcke  broeders  niet  ;  foo  wilt  ick  my  te  wreken. 

125.  Neel  in  't  Bad. 

"KI  Eel  deckt  al  'tonderfte,  met  reden,  alfs'in  't  Bad  is: 
**     't  Is  jammer  dat  haer  Hoofd  en  Backhuys  boven 't  nat  is  5 
Sy  moft  haer  fchamen ,  wifl:  s'  hoe  leelicken  dingh  dat  is. 

126.  Wat  riteivs. 

f~^  Eleerde  feggen ,  Jan,  ('kweet  niet  of  ghyder  van  zijt} 
^-^Datmetgefcghten  werdt ,  ja  niet  een enckel woord, 
Dat  niet  gefeght  en  was,  dat  ghy  een  eerlick  man  zijt , 

Segh  ick ,  (al  meen  ick  't  niet}  wie  heeft  dat  oyt  gehoort  ? 
127.   Goede  eigenliefde. 

A  Ndries ,  foo  ghy  gaet  trouwen , 

£*  En  zijt  flap  van  onthouwen , 

Leeft  eens  's  daeghs  watter  ilaet  in  een'  Gods-wijfen  Brief,  - 
Bemint  de  man  fijn' Vrouw,  hy  heeft  fijn  fel  ven  Lief.  Eph.j.zi. 

Tt  2  12-8.  Onder- 



2j2  XXI.      BOECK. 

128.   Onderrechtingb. 

DAer  was  een  feker  man  :  foo  noord'  ick  Jan  beginnen 

Eenpraetjenin'cGelagh.  Soet,  feid'ick,  feght,  miflchienj 
Ghy  moghtu,  feker,  in  dat,  feker,  licht  verfinnen } 

Ickheb'er,  dat  ick  weet,  noch  weinige  gefien. 
119.  Dircks  Gedichten. 

Jrck  feght ,  fijn  Dicht  heeft  menighmalen D Den  Lcfer  aengenaem  geweeft. 
Ick  kan  hem  daer  in  niet  behalen  ; 

Indien  hy  't  felver  dickmaels  leeft. 
130.  Keur  van  Lefers. 

KLaes  wil  gelefen  zijn ,  maer  niet  van  alle  man : 
Van  volckdatgeerne  leeft  ;  maer  niet  dat  fchrij  ven  kan: 

De  Schrijvers  heet  hy  Kocks  -,  die  zijn  te  vies  van  fmaken , 
En  veel  te  du  n  van  Tongh ;  daer  voor  en  koockt  hy  niet : 

Gemeene  Lefers  zij  n  't  die  hy  il j  n'  Tafel  biedt , 
En  't  is  hem  eersgenoegh  fijn'  Gaften  te  vermaken. 

131.  Fan  mijn  Hup. 

MEn  feght  my  van  mijn  Huys ,  het  is  een  goed  getimmer , 
Dan  hier  en  daer  alleen  gebreeckt  wat:  Is  dat  waer, 

SooiiTerindenHaegh  nochin  al  't  land  geen  flimmerj 
Want  al  dat  niet  en  deught  is  altoos  hier  of  daer. 

131.  Schoont  onpartijdigheid 

DIrck  neemt  van  wederzy  gcfchencken  ,  en  is  Rechter. 

Wanneer  men  't  hem  verwijtt  en  met  de  wetten  dreight, 
Soo  feght  hy ,  daer 's  geen  dingh  bequamer  noch  oprechter, 
Het  maeckt  hem  wederzijds  noch  min  noch  meergeneight. 

133.  Wel  bidden  vcrkjijght. 

WAt  lightghy  ftaegh  en  moeyt  den  goeden  God  fíjn'  ooren , 
Om  meer  en  meerder  weeld,  en  klaeght,  hy  wil  niet  hooren? 

Vriend,  leert  eens  bidden  foo  't  behoort , 
ltc-*-i-  Ontwijffelick,  ghy  werdt verhoort. 

134.  Aen  Antoni. 

'Aerheen,  Antoni-,  na  de  Miss? 

Daer  weet  ick  niet  op  als ,  't  is  mis. 

ƒ35".  Van 

W; 
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135.  Van  Trijn. 

Jjn  isverkout,  en  fchorsen  hees: 

Noch  wil  'c  wijf  kakelen  ,  feght  Kees  : 
Dat 's  van  d'elendigh  fte  gebreken , 
Een'  Vrouw  diefwijgen  kan ,  noch  fpreken. 

136.  Slechte  Loosbeit. 

E  En  Lichtmis  eifchte  my  acht  of  tien  pond  te  leen  : 

Ickfeid',  ick  hadder  juyft  (voor  hem,  verftaet)  niet  een. 
Dry  dagen  na  den  dagh ,  ontbiedt  hy  dat  hem  Gaften 

Op  't  aller  onvoorfienft  befprongen  en  verraften  , 

En  eifcht  my  een  Lampet  te  leen ,  voor  't  middaghmael. 
Hy  nam  my  voor  een  Geck,  of  half,  of  heeltemael: 
Wat  een  vernuftekonft?  watmoghtdekapitock  meenen, 

Die  'ck  tien  geweigert  had ,  foud  ick  dien  hondert  leenen  ? 
137.  Mislefmgb. 

pier  lagh  en  las  mij  n  Dicht ;  ick  wouw  dat  hy  't  geftaeckt  had  -, 
*■  Hy  las  het  my  foo  mal,  hetgingh  of  hy  't  gemaeckthad. 

138.  Droomers  iraké»* 

(T^  Hy  ftaet  v  roegh  op-,nochtans  en  geewt  ghy  noch  en  gaept  niet: 
^J 1  e  reden  is ,  ghy  flaept  geruft :  maer  ick  ben  loom , 
Laet  op,  en  ilaperigh:  de  reden  is,  ick  droom: 
En  wel  heeft  een  wijs  man  gefeght ,  die  droomt  en  flaept  niet.       fh  pado. 

1 39.  Dirck  en  Klaes. 
Irck  is  al  feventigh ,  en  wouw  noch,  als  hy  moft, 
Ëen  gracht  van  twintigh  voet  diep  waters overfpringen. 

Klaes  is  foooud  als  Dirck,  en  feght  veel  groorer  dingen 

Woud' ick  in  't  fpringen  doen ,  als  Dirck  doet,  alsickkóft. 
140.  Ongemeem  koft. 

JAn heeft  fijn  Paerd verkocht,  enfpilthetGeldmetfmeeren: 

A  n  toni  hielper  laeft  een  groot  deel  af  verteeren. 

En  prijft  het  goede  c,ier,  en  feght'er  dag'licks  af, 
'kVViftniet  datPaerde-vleefchfoogoe  pottagiegaf. 

141.  Voor  de  Melenaers. 

T^  En  Molenaer  een  Dief  te  zijn  ? 

-^My  dunckt  het  heeftgeen  redens  fchijn : 
Wat  hoeft  hy  om  veql  Goeds  te  geven, 
Een  menfeh  die  van  den  wind  kan  leven  ? 

Tt   3  142.  ]¿n 
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14a.  Jan  te  vreden. 
An  was  eens  arm ,  en  wierd  beklaeght  ; 
Nu  fiet  hy  fijn  gel uck  benijden , 

Enfeghtfeerwel,  als  'tGod  behaeght, 
'cis  beter  nijd  als  nood  te  lijden. 

143.  Vermaningh. 

Dlrckfclioof  by  misverftand  van  vijf  of  feftien  trappen  •, 
Eer  ick  hem  houden  koft  was  't  ongeval  gefchiet. 

Dirck,  feid  ick  j  luft  u  meer  te  glijen  als  te  flappen , 

Datisdekortftewegh,  maer  't  is  defachtfle  niet. 
144.  Ondichte  Regieringb  aen  een  Burgemeejler. 

' Oe  wel  totuwent  het Stadhuys, 
Als  't  op  het  nauwfte  meten  quam , 

By  'twonder-werckvan  Amfterdam, 
Seerweinigh  meer  is  alseen'kluysj 
't  Gebouw  is  goed ;  langh  moet'  het  duren  : 
Maer  is  't  niet  wat  te  dun  van  muren  ? 
Al  watter  binnen  órame  gaet, 
Verneemt  men  datelick  op  flraet. 

145.   Graf-fchnft. 

f  "fier  lighteen  heiligh  man  gedolven  onder  d'aerd : 
*•  -f  Want  boven  was  fy  fijns  niet  waerd. 

146.  Dawnum  cefrms. 

/^  Elijck  een  Beeck  valt  in  een'  grooten  Stroom , 
\^ Heeft onfe Jan  fijn'  rijcken  vrecken  Oom 
Sijn' Boísgeftijft  'sjaers meteen  vijftigh Kroonen. 
Oom  ,  hoopten  hy,  foud  't  na  fijn'  doodbcloonen. 
Die  ilagh  is  mis  >   en  in  Ooms  Teftament 
Is  onfe  Jan  noch  voor  noch  na  bekent. 
Klaeght  fiy?  my  dunckthy  heefchet  goed  te  dulden  , 

Oom  laethem  na  'sjaers  hondert  vijftigh  gulden. 
147.   Trotare  btrip. 

HPYs  roemd',  hy  had  een  Salm ,  daer  by  de  groóte  maft 
■*-  Van  eenOoft-Indifch  Schip  in  dickte  niet  kon  halen , 
Sien  leven  in  een' Fuyck:  fijn  knecht  die  op  hem  paft, 
En  moet  fijn  Meefters  munt  goed  maken  in  't  betalen  , 

Stond 
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Stond  in  de  faeck  verfett ;  die  dickte  viel  hem  bangh , 
En  docht  hem  by  een  maft  niet  heel  wel  vaft  te  ftellen. 

Maer ,  feid'  hy ,  yeder  moght  voor  waerheit  na  vertellen , 
Was  't  niet  foo  dicken  Salm ,  hy  was  wel  ruym  foo  langh. 

148.  Antoni  giet-leugen. 

DEr  Dicht'ren  konft  en  recht ,  is,  meefterlick  erdichten , 
Naer  onfer  ouderen  rechtfinnige  verftand: 

Is  't  feggen  waer  en  wis,  naer  ick  my  laet  berichten , 
Soo  is  Antoni  een  Puy  ck-dichter  van  ons  Land. 

149.  Vader  jan. 

T  An ,  hoe  veel  kind'ren  hebt  ghy  wel  ? 
Vraeghd'  ick  unnoolelick  en  Tonder  achterdencken : 

Acht,  feid'hy,  heefteronfeNel. 
Nel  ftond'erby,  engrimd',  enfei,  mijn'eertekrencken, 

Dat  foudt  ghy  beter  laten,  Jan. 
Hyfprack,  dat  doen  ick  niet,  maer  heb  ick  alleman 
Bewijs  en  rekeningh  tot  naeld  en  draed  te  geven  , 
Van  hoe  veel'  kind  'ren  ick  noch  elders  heb  in  't  leven  ? 

150.  Van  Trijn. 

ICk  weet  niet  wat  haerfchortt,  Trijn  magh  't  felf  overleggen : 
Een  dingh  en  moet  ick  leggen , 

Als  't  my  te  kiefen  ftond , 
Veel  liever  kuilen  ick  haer'  Handfchoen  als  haer'  Mond. 

151.  Ac n  Klaes. 

Laes,en  prijll  noy t  uw  werck  voor  Gecken,  noch  voorWijfen  : 

Is  't  prijlelicke  Waer ,  fy  moet  haer  felven  prijfen. 
152.  Dircks  onfcbuld. 

'pxlrckprijft  fijn  eigen  werck  ,  en  derft  dat  wijsheit  noemen  : 
■*-^Want,  feght  hy,  't  is  Gods  werck  5  magh  ick  Gods  lofniec roemen  ? 

155.  Verraed. 
Oyt  en  misluckt  verraed  aen  Steden  of  aen  Staet. 

Want,  alshetwelvergaet, 
En  derft  geen  mcnfch  op  ftraet 

Meer  feggen,  't  is  verraed. 
154.  Behendige  WinjL 

L  wat  ick Picter  leen  is  fonder  keeren  quijc : 

Soo  wijs  heeft  my  de  proef  doen  werden  metter  rijd. 
Komt 

K 
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Komt  hy  my  dan  te  veld ,  en  foeckt  my  tien  t'ontleenen  ', Soo  pas  ïck  hem  pas  vijf,  en  fchenck  hem  die  meteenen. 

Soo  komt  hem  eigen  t'huys  half  wat  hy  leenen  fouw, 
En  ick  win  d'ander  helft ,  die  'ck  uy t  den  brand  behouw. 

155.  Gcmecne  trenfcb. 

JAn  wenfcht  fijn  wijfin  't  graf,  fy  wenfcht  hem  onder  d'aerd. 
MönFils,  den  erfgenaem ,  die,  naer  der  liefden  acrd, 

Sijn'  goeder  ouderen  devotie  niet  wilftooren, 
Bidt  dat  den  Hemel  haer  tefamenwiil'  verhooren. 

156.   Leer  voor  Leeraers. 

'k  LTOor  fcherpe Leeraers  bitter  kijven  > 
■*-  -*Dat  mannen  min  voeght  als  qua  wijven. 

Indien  ick  my  ten  Bijbel  keer, 
Syfouden,  duncktmy,  beft  beklijven, 
Met  my  ,  ten  minden  ,  meeft  bedrijven 

a  Tim  i.  ;s.  Met  foetigheit  van  Geeft  en  Leer. 
2  Tim.  1.  1. 

jac.i.13-  157.   Krijn. 

D E  goddeloofe  Krijn  en  wouw  geen  einde  maken 
Van  Godsal-heiligheit  te  looch'nen  en  te  laken. 

Ickvraeghdenhem  ,  wat  Beeft  hy  meend'op  't  vafteland 
Hetgrootft  van  allen  was?  hyriep,  eenOhphant. 

Soee  t,  feid'  ick,  Oliphant,  ofm'uomgeld wilkijckeii; 
Groot'heb  ick'ergefien  ,  maernoytgeen'  uws  gelijcken. 

158.  Klaer  aen  Klaes. 

T/'  Laes  quam  Klaeronbekent  een  ftraet  langh  na  gegaen , -*-^-  En  feid' haer,  om  te  mallen, 
Klaer ,  hadtghy  my  lbo  wel  van  voren  aengeftaen , 
Als  hier  van  achteren,  ickwaer  u  aengcvalien, 
En ,  hondert  tegen  een ,  daer  moft  een  foen  opitaen. 

Voldoet  dan  u  gevallen, 
Sei  Klaer,  en ,  fooghy  toch  tot  kuilen  zijt  geiinc, 
Gaet  aen ,  en  kuil  my  eens  daer  ghy  my  fchoonfte  vindt. 

159.  Aen  Gerrit. 

/^Hy  wenfcht  de  Koeckoecken  ,  met  haer'verroefte  ftemmen  , 
^-*In  't  diepfte  van  de  Zee,  maer ,  Gerrit ,  kont  gh'  oock  fwera- men? 

160.  Aen 
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160.  Aen  Scbouthy&n. 

f^  Hy  hebt  het  niet  gekocht ,  uw  Schou  t-ampt ,  Jan,  dat  's  waer : 
^-*  Maer  die  't  u  heeft  doen  hopen , E  n  oock  beftel  t  daer  n  aer , 

Heeft  u  fijn  Paerd  doen  koopen 
Voor  hondert  ducatons,  of  twee,  of  dry,  of  vier: 

Het  Schout-ampt  is  goe  koop  ■>  maer  't  Paerd  valt  vry  wat  dier. 
161.  Barmbertige  Agnict. 

A/I  Yn  man,  mijn  lieve  man,  om  min  als  niet  gevangen, 

■*-*-*-Een  brandmerck  op  fijn'  rugh  ?  mijn'  Heeren ,  riep  Agniet, Doet  hem  die  fchande  niet, 
En  laet  hem  liever  hangen. 

161.  fanjans  honger. 

JAn  is  fijn'  honger  quijt,  de  grooteneter,  Jan  j 
Hy  heeft  hem  korts  verloren  : 

Soo  hem  een  arm  man  vindt ,  ick  fegh  't  hem  van  te  voren , 
't  Is  een  bedurven  man. 

1 63.  Van  Dirck  en  my. 

P\Irck  eifchte  my  een  Boeck  van  mijn*  gedruckte  vodden : 
■*-^'k  Sei ,  ibeckter  een  te  koop  -,  by  my  en  iflêr  geen. 
"Hy  iprack ,  my  luit  geen  geld  aen  fulck  tuygh  te  verbrodden  j 
My  luiten  't  noch  veel  min ;  foo  raeckten  wy  van  een. 

154.  Niewsgierigheit. 

DAergaeteenBoofwichtna  't  Schavot; Daer  loopt  een  yeder  naer  als  fot. 
Waerom?  die  menfchfal  moeten  iterven , 
En  dan  verrotten  en  bederven. 

Wel ,  wat  een  faeck !  of  m'  alle  dagh 
Het  felve  wonder  niet  en  fagh  $ 

My  roeren  geen'  gemeene  faken , 
In  'tongemeen  light  mijn  vermaken : 
'k  Vrees  dat  het  qualick  wefen  kan  > 
Maer  waerder  eens  te  fien  een  man , 
Die  nemmermeer  fou  iterven  moeten , 

Daer  liep  ick  toe  met  all'  mijn'  voeten. 

II.  Deel.  Vv  165".  Aen 
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165.  Aen  Jan. 

GHy  feght ,  doe  ghy  my  laeftmael  fpraeckt , 
Hebt  ghy  my  foo  wat  wijs  gémaeckt  j 

O  Jan ,  wac  foud'  het  my  vermaken , 
Koft  ghy  my  foo  wat  wijfer  maken ! 

166.  Van  Teun. 

TEun  wil  niet  fpelen  als  heel  groot  fpel : 
Dat  heeft  hy  wel  >  want  hy  heeft  het  wel. 

167.  Aen  Pauwels. 

WEI,  Pauwels,  hebt  ghy  't  noytgelefen* 
Hoem'  eens  te  vreden  hoort  te  wefen  ? 

't  Was  uw  Genande  die  hetfprack 
phiiip.4.11.  In  't  midden  van  al  ongemack: 

En  u,  met  voorfpoed  overladen , 
En  kan  geen  overvloed  verzaeden  : 

Ey,  houdt  eens  op  -y  't  is  langh  hoogh  tijd 
ncbr.13.5-.  Vernoeght  te  zijn  in  wat  ghy  zijt. 

168.  Van  Jan. 

'  An  fpeek  maer  om  groot  Geld  uy  t  wel  getarte  kiften  j 
Dat  heeft  hy  goed  te  doen ;  want  altoos  blijft  hy  rijck: 

Oock  feght  hy ,  feer  in  ernit ,  de  tijd  is  koftehjck , 
Men  foud  hem  voor  klein  Geld  onwaerdelick  verquiften. 

169.   Aen  een'  Prediker. 

"T^Xlrck,  dat  men  preeckt  moetm'  onderhouden 
■l—'En  luyft'ren  na  fijn  eigen  ftraf , 
Of  men  ontroert  noch  jong'  noch  ouden : 
Hoe  kan  ick  van  uw  preken  houden  ? 

Ghy  houdt'er  felver  toch  niet  af. 
Dat  heet  ick  hol  en  ydel  preken : 
Dat  niet  en  brandt ,  kan  niet  ontfteken. 

170.    Eigentitcke  danckz 

TCkftieteen'dronckaertineen'plas: 
■*-Hy  danckte  my  geduldigh  : 

Mydunckt  het  geen' onreden  was-, 
Hy  wasm'een'plas-danck  fchuldigh. 171.  Troofi 

J; 
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171.   T rooft  voor  Klaes. 

T"\AtfchooneKindrje,  Klaes,  datu  Papade noemt. 
-*-Ms  't  uw ,  en  't  uwe  niet ,  na  Pieter  fich  beroemt: 
Maerquelt'er  úniet  in  y  daer  is  toch  geen  herdoen  aen-, 
Denckt  of  ghy  't  hadt  gekocht ,  en  wondt'er  het  fatfoen  aen. 

171.  Op  de  Print  van  de  Tred.  Bornius. 

QUaem  dit  papieren  hoofd  een  menfchen  tonghte  krijgen, 
Soo  dat  heclevendigh  het  woord  des  levens  fpraeckj 

Veel'  tongen  ieiden  veel  van  foo  een'  wondre  laeck : 
Maerfpraeck  't  als  Bornius  •,  veel' tongen  moften  fwijgen. 

1.7$.  Voort  mj> 

OOogierigheit,  gelijck'erftaec, 
^De  wortel  is  van  alle  quaed  -f  ,  r¡mS  ■ ■ , 

God ,  hoop  ick ,  fal  my  niet omalle  quaed  verdoemen  ; 
Die  van  ongierigheic  mijn  ielven  derv  beroemen. 

174.  Aen  Jan. 
| Ck  heb  het  felden  ondernomen , 
*  U  te  befoecken ,  malle  Jan : 
De  ronde  reden  illèr  van , 

Ick  vreefden  of  ghy  weer  moght  komen. 

175.  Van  Klaes. 
C  Terek  drincken  is  een  kon  ft,  feght  Klaes: 

^Soo  's  dan ,  die  d'eerfte  vol  isy  baes  j 
En  Klaes  heeft  langh  den  prijs  gewonnen , 
Eer  qualickyemandheeft  begonnen. 

176.  Wtjfe  getuygen. 

/^Hy  zijteen  groóte  Geck:  waer,  meent  ghy,  fien  ick  't  aen? 
'^-*  'k  Siet  aen  uw'  Kleedingh ,  Dirck,  uw  Lacchen ,  en  uw  Gaen.  Eed.  x$.  z7. 

177.  Teun  aen  ftjn  Wijf. 

'"pEun  fiet ,  dat  droncken  Lien  fin  krijgen  in  fijn'  Neel , 
■*■  En ,  als  wel  reden  is ,  de  nuchtere  niet  veel. 

Soo  fitt  hy  ftaegh  en  drinckt ,  en  om  dat  Neel  fou  fwijgen , 

Die  't  hare  met  verdriet  fiet  loopen  door  fijn  keel , 
Neel ,  feght  hy ,  't  is  maer  om  wat  fins  in  u  te  krijgen. 

178.  Eten  en  drincken. 

"pLck  heeft  fijn' deughden ,  en  elck  fijn' gebreken  > 
•'--'Eten  doet  fwijgen ,  en  drincken  doet  fpreken. 

Vv  2  179.  Andries 



34-0 

XXI.  Boeck.  Sneldicht. 

179.  Andries  dobbel  ficck. 

HOe  komt  dat  Andries  foo  deerlick  fïec  ? 

Ishy  fieck,  ofgequetft ,  wat  leed  magh  hem  letten  ? 
Tweequellingen  vallen  hem  fwaer  om  verfetten , 
Een  anders geluck,  en  fijn  eigen  verdriet. 

180.  Teun  eerlicl^gequetji. 

'"PEun  heeft  een'  fchoonen  fcheut  in  't  aenficht  >  Krijghsmans -■■  Voer  i 

En  pronckter  geerne  mé.  Ick  weet  niet  hoe  hy  voer 
Doe  dat  gat  wierd  gefchoten : 
Hy  is  wat  rap  van  koten , 
En  houdt  niet  veel  van  ftaen 

Na  'ck  ergens  heb  verftaen. 
Hy  fal  wat  wijfer  zijn ,  als  't  weer  beurt ,  wil  ick  hopen  > 
En  wachten  lich  voor  al,  van  om  te  lien  in  't  loopen. 

Einde  des  een-en-ftointighjien  Boecks. 

TWEE- 
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SNELDICHT. 
I.  Dicht  Gedicht. 

Ry  hondert  Regelen  gefchapen  in  twee  uren , 
Dat  is,  byna  foorasgefchreven  alsgenoemt, 
Is  een  hoogh  Helden-ftuck  daer Jan  fich  af  beroemt; 
Maer ,  fal  dat  goedje  wel  dry  hondert  uren  duren  ? 

Dirck  brenght  dry  Regelen  in  eenen  dagh  te  weegh : 
Jan ,  neemtdemoeyte  niet  van  met  die  moeytte  fpotten , 
't  Is  Dicht  in  fweet  gekneedt }  gelooft  dat  fulcken  deegh 
Dryeewenuytfalftaen,  enfchimmelen  noch  rotten. 

Van  Klaes. 

Laes  kreegh  een'  douw  in  't  lijf  van  een  oniacht  rapier : K 
•"•En  elck  riep,naer  den  Schouth;gaet  en  doet  daer  uw'  klachten: 
Neen ,  feid'  hy ,  noch  voor  eerft  en  kan  ick  dat  niet  wachtea  > 
Daer  is  geen'  falf  in  huys  r  ick  gana  den  Barbier. 

3.  Een  voorfichtigh  Schilder. 

TV/f  Yn  Schilder  dient  geen'  menfch  om  niet* 
■***•*  't  Zy  dat  het  Heeren  zijn ,  of  Joffers  j 
't  Is  fware  munt  daer  op  hy  fiet : 
Tot  mijnent,  feghthy,  ftaen  twee  koffers; 

In  't  een  light  mijn  gewonnen  geld , 
En  dat  is  redelickgeftelt; 

In  't  ander  pack  ick  al  't  bedancken, 
Daer  my  de  Lieden  me  bejancken  ■> 
Maer,  wat  ick  voel,  en  wat  ick  weegh, 

Dees'  vind  ick  altijd  licht  en  leegh. 

4.  Van  Krijgh  en  Vrede. 

TT\E  gulde  Vré  geeft,  onder  and'regaven5 
-*-^Dat  kinderen  haer  ouderen  begraven  3 

In  d'Oorlogh  gac  t  de  kans  heel  ongelijck , 
En  ouders  met  haer'  kinderen  telijck. 

Vu  3  J.  Groot 
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5.  Groot  en  klein  verfchil. 

Oe  veris  waerheit  van  de  logen  ? 

Soo  ver  als  ooren  ftaen  van  d'oogen. 
tf.  Ditbtens  regel. 

DEDicht-konft,  jonge  Lien,  befluyt  ick  in  dry  leden , 
Die  r/fa  men  moeten  gaen ,  in  Voet-maet ,  Rijm  en  Reden  i 

Gebreeckt'er  een  van  dry ,  foo  fcheidt  ghy  met  een'  ftanck , 
En ,  die  wat  ooren  heeft ,  fal  feggen ,  daer  is  't  manck. 
Noch  konnen  s'  alle  dry  het  werckniec  houden  ftaende  •, 
(Lctz  wel  op  dit  geheim}  't  moethincken  ■,  welverftaende, 
Daer  een  van  dryen  werdt  om 't  ander  ingepijnt  , 
En  elck  niet  om  fijn  felf  van  felfs  gekomen  fchijnt. 

7.   Aen  Herman. 

/"""'Hy  hebteen  kleed  aen 't  lij  f  van  't  allerfijnfte  laken, 
^*-*"  Dat  Wevers  konnen  maken: 
Wel ,  Herman ,  zijt  ghy  daer  foo  moy  mé  en  foo  bly  ? 

Eens  droegh  een  Schaep  die  wol ,  en  't  was  een  Schaep  als  ghy. 
8.   Kracht  van  nichten. 

T~\Ie  op  den  Dool-wcgh  zijn ,  en  houden  dat  Gedicht 
•■-^Oneigen'uytfpraeckis  van  faken  van  gewicht. 
En  hebben  nier  gelett  hoe  in  haer'  Confituren 
De  Suycker  doet  de  vrucht  wel  fmaken  en  wel  duren : 

De  wijfereden  in  Dichr-fuyckerwel  gefruytt 

Wordt  lecker in  den  mond ,  en  ftaet  all'  eewen  uyt. 
9.  Aen  Jan. 

JAns  Dicht  is  M.  A.  L.  van  acht/ren  en  van  vooren: 

Noch  meent  hy  't  keurighit  oor  daer  mede  te.  bekoren, 
En  hecfrer  afeen  Boeck,  foo  groot  als  hy,  verfaemt, 
En,  waer  wy  gaen  of  ftaen ,  hy  dwinght  het  ons  te  hooren : 

En  fchaemr  ghy  u  niet ,  Jan ,  dat  ghy  't  u  niet  en  fchaemt  ? 
10.  Aen  Klaes. 

LeinKlaesje,  tuflchenmyen  u, 
A  Is  u  den  Hemel  had  verwefen 

Een  Beeft  te  zijn  ;  hoe  foet  een  beeftje  foudtghy  wefen  , 
En  wat  een  fot  Beeft  zijt  ghy  nu  ! 

1 1.  Aen  Donor  Jan. 

'At  duncktu,  Do£tor  Jan 

IC 
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Seid'hem  een  aerdighMan  } 
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Wat  waer  ons  nutft  te  hooren , 

Als  m'  ons  te  kiefen  bood; 
Of  alle  der  Doitoren  , 
Of  aller  Honden  dood? 

Ick  fegh  het  niet  tot  fpot  of  fpijt ; 

Beft  waer  m'  all'  de  Doctoren  quijt; 
Want  waerm'aen  kloecke  Lien  kan  raken    - 
Is  een  niew  Doftor  licht  te  maken  : 
Maer ,  als  men  niet  meer  honden  vond , 

Wie  maeckten  ons  een'  niewen  Hond  ? 
1 z.   JVenfib. 

17  En'  Ridder,  een'Dofroor,  een' niewen  Edelman, 
*^Een'  Hertogh ,  of  een'  Graef  te  maken  van  een  Man , 
Is  een' geringe konft,  die  groóte  Princen  kunnen. 
'k  Wouw  ons  den  Hemel  eens  wat  Princen  wou  vergunnen , 
Die  konden  met  gelagh  van  Zegel,  Briefen  Hand 
De  Wereld  wat  veriïen  met  Luyden  van  verftand. 

1  $ .  Dirck  aen  Geleerde. 

FYTrck  hoorde  Letter-Lien ,  die  met  den  and'ren  fpraken^ 
•*-*  Van  niewe  woorden  in  haer'  Moeder-tael  te  maken  -, 
En  leid',  ey ,  fcheit'er  uyt ;  het  is  een  fot  bedrijf, 
Daer  méghy  befigh  zijt,  dat  fveerick  by  mijn  Wijf 

Haer'toumeloofeTongh;  die  maeckt  wel  foo  veel  woorden 3 
Ghyfocht'er  niet  een  niew  temaken,  alsghy  't  hoorden. 

14.  Verkeerde  Wereld. 

TP\E  Man  hadwatgelijcks,  dieoplijn'Buyck  wouw  leggen» 
■*-^Daerm'  hem  begraven  fou :  ick  hoor,  hy  wilde  feggen , 

'k  Sie  alle  dingh  voortaen 
Soo  averechts  verloopen , 

Dat  haeftal  'tonderfte  na  boven  toe  fal  gaen, 
Soo  raeckickop  mijn'rugh  te  liggen,  magh  ick  hopen. 

15.  Vrome  Lieden. 

P\E  waerheitmoet'eruyt-,  allbud  't  my  ergens  hind'ren* 
■*-^Ick  vind  eer  wereld  ichier  geen'  goede  Lie'n ,  als  kind'ren* 

V 
16    Lejfe. 

Er  trouwt  geen'  Schilders,  Pieter, 

ï 
 ■ 

En  trouwt  tieen' Vrouw  3  of  fieth'er. D 

iy.  Klaes 
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17.  Klaes  en  Dirck. 

'Atgeevick  u,  fei  Dirck,  voor  eenen  vrijen  klop? 
En  hief  de  kolf  om  hoogh,  als  of  hy  Klaes  wouw  klouwen , 

En  over  d'ooren  houwen  : 

Wat  ghy  my  geeft?  fei  Klaes ;  een'  Storm-hoed  op  mijn'  kop. 
18.  Pieters  fmaeck. 

ICk  vraeghde  Pieter  lelt , 

Wat  wijn  hy  'c  lieffte  dronck  >  ick  foud'er  hem  afdoen  fchencken: 
Heer,  feid  hy  fonder  dencken, 

Wijn  die  my  niet  en  koit  mondt  my  gemeenlick  beft. 

19.  Klaefens  fielten. 

Laes  heeft  een'fchorfde  faeck  feergierelickbepleitt: 
Maer ,  daer  ick  't  ftond  en  hoorden , 
Geleeck  ick  all'  die  woorden 
By  koftelicke  koorden 

Die  m'  op  flecht  laken  leght ; 
Hemfelver  by  mijn'Luyt, 
Dieredelick  wel  luydt, 
En  weet  niet  wat  fy  feght. 

20.    Aen  Agniet. 

CTond  my  een'  Tale  vry  die  Holland  noyt  en  hoorden , 
^Ick  feid'  in  niewe,  maer  feerduydelicke,  woorden  j 

Ghy  mondt  my  niet,  Agniet, 
Noch  ooght,  noch  oortmyniet. 

2T.  Voorhout fche  Ronde. 

EpheCs.ii.  T7"Ooptuyt den  rijd;  vind  ick geichreveii; 
•"-'t Zij nboofe dagen  die  wy  leven. 
Wat  feght  ghy,  Plocghftersvan  't  Voorhout, 
Is  yemand  onder  u  foo  ilout, 

Die  fij  nen  om  megangh  aen  dien  (leen  late  toetfen  ? 
Onnutten  ommegangh  vanlicht-geladenKoetfen 

Bevrucht  met  y  del  heit, 

Wat  is  uw'  befigheit? 
Koopt  ghy  de  dagen  uyt  in  dat  mal  ommeloopen  ? 

Ick  wil  'c  heel  andeis  doopen , 
En  weet  wel  wat  ick  doop; 

Ghy  urieght  de  dagen  uy  t ,  en  voert  den  tijd  te  koop. 
2;.  Slechte 
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22.  Slechte  voorfpraecks 

En  heeft  m'  een'  Advocaet  gekofen  uy t  de  Stad 
Die  'ck  liever  niet  en  had , 
En  fou  my  recht  verblyen , 

Bediend'  hy  mijn'  partyen  > 
Wantfeker,  naer  hy 't  ftuck  verftaet , 
Soo  hoefd'ick  dan  geen  Advocaet. 

25.  Diep  Water  ftil  en  fchrickeiuk.  < 

'k  O  Ie  dat  ghy  my  met  dreigen  ,  Jan , 
*^Aen  't  fchricken  meent  te  krijgen  : 

'k  Vrees  niet  wat  Gecken  fchreewen ,  Man, 
lek  vrees  wat  Wijfe  fwijgen. 

24.  Van  Dirck. 
Lek  vraeghde  Dirck ,  wat  is  dat  voor  een  pack , 

Dat  gh'  onder  Mantel  en  Cafack 
Geborgen  draeght,  wat  is  't ,  wat  is  't  ? 
Wel ,  leid'  hy ,  malle  gecken , 
Als 't  my  beliefde  dat  ghy  't  wift,  — En  foud  ick  het  niet  decken. 

25.  Doorluchtige  Begraeffenis. 

T)  Randt  doode  Lichamen  ,  als  Roomen  dé ,  tot  As  -, 
*~Als  Roomen  niet  en  dé ,  verfmelt  die  As  tot  Glas , 
Natures  laetfte  werek >  en  laet  ons  wel  bedencken , 
Of  eenigh  menfeh  een  menfeh  een  fchoonder  graf  kon  fchencken  3 

En  of  't  niet  in  't  Gelagh  een  foet  gelach  en  waer,  ~ 
Ick  brengh  't  u  eens  uy  t  Klaes ,  doet  ghy  befcheid  uyt  Klaer. 

Dus  fprack  een  aerdigh  man.  Ick  hoop  God  fal  geheugen , 

Dat  men  't  my  uyt  fijn  Glas  mijn  leven  nietial  brengen. 
2(5.   Van  Fbrfien  en  JVijfen. 

'Oe  doender  wijfe  Lien  derPrinccn  Hoven  aen  ? 
LHoe  fier  men ,  averechts ,  foo  weinig'  Princen  gaen 

Nawijfer  Lieden  huys?  dus  heb  ick  't  afgemeten  ; 
Die  weten  haer  gebreck ,  dat  d'and're  niet  en  weten. 

27.  Befte  wijfe. 

T  Ck  fie  dat  yeder  volght  lijn'  eigen  w  il  en  wijsheit ;  Ephei  ¡.  1. 
■*Maer  Gods  wijs  volgen,  menfeh,  is  't  mergh  van  alle  wijsheit. 

II.  Deel.  Xx  28.  Am 

H! 
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28.  Aen  Frits. 

"C'Rits,  gaet  ghynu  vermomt, 
•■-  Daer  gh'  uyc  het  Hoer-huys  komt, ; 
Nu  't  qüaed  al  is  bedreven  ? 
Uw' fchaemte  komt  te  laet  > 

Hadt  gh'  u  by  tij  ds  gefchaemt,  ghy  waert'er  uyt  gebleven. 
29.  Bedelaers  geluck¿ 

'k  ILJAd  liever  Bedelaer  als  ongeleert  te  wefen. 
■*-  -*-Met  weinigh  geldsgeraeckteen  Bed'laer  uytdep'ijn : 

Maer  om  geleert  te  zijn  , 
Wat  heeft  een  weetniet  al  te  fchrij  ven  en  te  lefen  ? 

30.    Tegen  Jan. 

A  Ls  Jan  valt  aen  't  quaed  fpreken ; 
■**  In  plaets  van  my  te  wreken , 
Ga 'k  henen  en  fwijgh  ftilj 

Daer  mé ,  fchijnt,  is  hy  niet  gerieft : 
Maer ,  feght  hy  al  wat  hem  gelieft , 
Magh  ick  nietgaen  al  wacr  ick  wil? 

31.  mm. \  7Eel  etens  overhoop ,  en  veel  onmatigh  teeren 
*  Maeckt  vruchteloos  verteeren. 

Daer  is  een'  vafte  wet 
In  teeren  en  in  eten 

Van  middel maetgefett, 
Die  elck  een  hoort  te  weten, 

Verreeren  is  de  faeck )  doorjagen  maeckt  geen  vet. 

32.  Aen  Jan. 

\\7  At  meent  ghy,  eer  en  lof  daer  mede  te  gewinnen, 

***   Dat  gh'  u  fat  drincken  kont,  en  blijven  by  uw' finnen? 
Daer  's  niet  een  Ezel ,  Jan , 
Die  die  konft  niet  en  kan . 

33.  Voor  de  Mufijck. 

TS  'tmog'lick,  Gaften,  dat  gh' uw' monden  niet  en  houdt, 
•*  Daer  't  Gaftemael  ibo  foet  befpeelt  werdt  en  befongen  ? 
Is  't  foo  onliefFelick  by  't  klat'ren  van  uw'  tongen. 

Ecdcf.  J&7.  Enis  'tfooflechtenWaer,  een  Diamant  in  'tGoud? 

34.  Fan 
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34.  Vm  Dirck. 

DIrckj  fei'k,  'c  Proces  is  qu  ij  t;  betaelt,  ghy  moet'eraen, 
De  Heercn  hebben  'c  foo  geweien  en  verftaen. 

Geweien  ,  feid'  hy,  ja ,  dat  magh  en  moet  leb  gaen : 

Maer  hadden  ly  't  verftaen  ,  'ten  wacr  lbo  niet gewefen. 
55.  Bloo  Dirck. 

■p^Trckfeghtj  de  bloodezijn  teprijfen  : 
*^*  Dat  wil  hy  metde  Schrift  bewijlèn  : 

Hetftaet'er,  lèghthy,daer  men  leeft,    • 
Geluckigh  is  die  altijd  vreeft.  rw-u.  H: 

36.    Aen  Necl. 

"\T7At,  ilaet  gh'uw'man,  endencktnietaen  uw'  keel? 
**  'tSmaecktnadeGalghj  hetisecn  Manilagh,  Neel. 

37.  Fan  droncke  Piet. 

piet  feght ,  hy  wenfchte  wel  geleert  te  mogen  weien , 

*■  En  fchrickt  niet  voor  de  moey  t  van  dagh  en  nacht  te  lefen : 

Daer's  maer  een'  haperinghdie  fijn  gemoed  bedroeft, 
Dat  een  gelettert  man  maer  weinigh  wijns  en  hoeft.        ¿  Ecdef.ji.ii 

38.  Jans  drgbje'. 
'k  \^/Ouw  niet  om  'k  weet  niet  wat,  of  Neeltjewaermijn  wijf: 

^*   Soo  heeft  fich  Jan  gewent  te  fweeren,  Houten  ftijf: 
Nochtans  is  't  wel  bekent ,  dat  hem  dat  malle  trouwen 

's  Daeghs  naden  eerften  nacht  wel  drymael  was  berouwen. 
Maer  lett  eens:  vraeghick  hem  ,  om  k  iceet  metTvat)  wat 's  dat? 
Om  wat?  hy  lachtmyuyt,  en  antwoordt ,  'kweet  niet  wat. 

39.  Van  joon  Lecnaerd";. 
Ooft  heeft  veel  gelds  te  leen  gehaelt, 

En  van  die  Leeners  geen'  betaelt. I 
In  't  einde  van  lijn'  grijfe  jaren 
Verfchijnenaldie  Ichuldenaren , 
En  roepen  yederom  lijn  Geld  : 
Daer  in  en  is Jooft  niet  ontftelt ; 

Hy  gaetgeruftigh  leggen  fterven , 

En  lchuyft  de  forgh  af  op  lijn'  erven. 
Leen-volger,  oudfteSoontje,  lacht 
En  laetde  jonger  Broertjensweenen  , 
U  heeft  hy  rijckelick  bedacht, 

Ghy  gaet  voor  uy  t  met  all'  de  Leenen. 
Xx  2  4°-  °P 
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40.  Op  Hpir'uks  volle  Hoenderkot. 
fCk  weet  niet  hoe  't  met  Henrick  is 
-Enmetiijn'Bors,  alsbydegis: 

Een  dingen  weet  ick  voor  gewis  , 
Dat  Henrick  Haen  en  Hen-rij ck  is. 

41.  Antonis  verklaring!). 

A  N  toni  feghthy  wil  fijn' naeften  niet  bedriegen  ¡ 

Hy  gaet  op  fijn  verbet'ren  uyt : 
Al  die  hem  fchelden  voor  een'  Guy  t , 
Die  liegen  't ,  of  fy  fullen  't  liegen. 

41.   Lichte  vracht. 

Vier  Wijfjens,  door  de  banck  van  redelick  gerucht , 

Bedongen  gifteren  een  Koets  voor  haer'  genucht, 
En  moften,  feiden  fy ,  min  geven  als  fy  fouwen 
En  als  Mans  fouden  doen  j  iy  waren  lichte  Vrouwen. 
Een  riep  aen  den  Koetfier ;  wat  voerjedaer  voor  vracht? 

Hy,  die,  niet  heel  voldaen ,  aen  't  nauw  bedingen  dacht* 
Wat  foud  ick ,  feid'  hy ,  voeren , 
Vier  lichte  Vrouwtjes ,  Hoeren. 

43.  Aen  Jan. CChricktghynatuerlick,  Jan, 
^  Voor  Ezels  en  voor  Uylen , 

Kijckt in  geen'  Spiegels,  Man » 
Of  lactfe  wel  vervuylen. 

44.  Een  Vrjer. 

f"*1  Hy  meent,  uw'fchooneBorft,  kom' ick  fe  te  genaken  , 
^-*Is  boven  allen  fchier  het  hooghft  van  mijn  vermaken : 
Neemt  my  niet  qualick  af,  dat  meenen ,  lief ,  is  vals } 

Veel  liever  greep  ick  u  by  't  Hert ,  als  by  den  Hals. 
4)-.  Hermans  rouw. 

TTErman  fijn  backhuys  en  ftond  niet  als  't  plagh : 
■*-•*  'k  Vraeghde  waerom  hy  foo  droeffelick  fagh  : 
Droeffelick  fien  ?  feid'hy,  heb  ick  geen  reden  ? 
Mogelick  fal  ick  mijn  Vrouwtje  noch  heden 
Van  my  fien  fcheiden  ,  foo  ifter  geftelt, 

Soo  heeft  de. Koorts  all'  haer  krachten  geveltj 
'k  Siefe  van  ure  tot  ure  verflijten , 
Soud  ick  niet  fuchten  en  klagen  en  krijten  ? 

Arm, 
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Arm,  foereWijfjen?  hetgaetmyfoona. 

'k  Moetten  hem  eenige  dagen  daer  ná , 
En  fíjn  geficht  ftond  noch  banger  als  voren , 
Nu,  docht  ick,  heeft hy fijn Lieffïe verloren: 

Maerick  vernam  metter  haeil  hoe  't  'er  was, 
En  wat'er  haperde :  't  Wijfje  genas. 

46.  Kijvers  toorn. 

T~*\Iedaer  foo  vinnigh  ftaen  en  twiften  als  twee  Wijven , 
■■--'Docht  elck een  aen  fijn  end ,  elck  maeckt'  een  end  van  kijven. 

47.  Aen  Jan. 
jö  Eluckigh  is  de  rijcke  Man : 
^-*Daer  weet  ghy  van  gevoelen  van  : 
Maer  om  geluckiger  te  leven 
En  ftaeter  niet  vergeeffch  gefchreven , 
Geluckigh  is  de  rijcke ,  Jan  , 
Die  fonder  vleck  rijck  wefen  kan.  ic«i. -1.  t. 

48.  Van  Jan. 

JAn  focht  in  't  Gild  te  zijn  van  geeftige  Poëten  i 
En  't  fcheelde  niet  met  al  dees'  daegh'  of  Jan  was  klaer : 

Maer  't  haperden  in  't  end  -,  ick  hoor  hem  wierd  verweten, 
Daer  was  wat  gortichs  aen ;  fijn  Aeflem  roock  by  naer , 
Als  had  hy  niet  als  Hoy  of  Diftel en  gegeten. 

49.  Op  Louws  Uuys. 

TIEtifierfoomalnet,  in  't  hu  y  s  van  on  fen  Louw, 
■■-  -*  In  Kamer,  in  Salet,  inKeuckeneninKackhuyS} 
Ick  fied'er  fchier  geen' plaets,  waeryemand  ipouwenfouw,. 

Als  in  de  Vent  fijn'  backhuys. 
50.  Parterres. 

ÖArterres,  fchrale Groent,  onnutte Franfchequick, 

A  Die  'ck  in  mijn'  Hoven  niet  een  hoeckje  toe  en  fchick  -f 
Een'  Erf  die ,  Boomeloos ,  met  u  alleen  befeten, 
Noch  Wind  noch  Son  en  fchutt ,  noch  fchudden  laet  om  t'eten  3. 
Dunckt  my  een'  Amiterdamfch'gemarmer-vloert  Salet, 
Daer  Stoel  noch  Bancken  in ,  noch  Tafel  waer ,  noch  Bed. 

51.  Waerheit.  , 

"\\J  Aer  magh  de  Waerheit  zijn?  want  meeft'er  menfchen  Waer- **  heit 

Is  een  moy  dingetje ,  dat  pas  een'  fchijn  van  waer  heit, 
J.v  3  f  2.  Van 
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52.  Van  Andrics. 

ANdriesquam  droncken  t'huys  en  ftreeldeTrijn  met  flagen : 
De  Man  is  op  den  dronck,  'e  Wijfin  den  dronckgeflagen. 

55.  Tfijfe  vlucht. 
E  En  wijle  Veldheer  weeck,  van  meerder  macht  vermant: 

Men  gaf  't  hem  ná  tot-fchnnd : 
Maer,  leid'  hy  met  verftand, 

Hy  vluchtte  niet,  hy  liep  den  oorbernavan  't  Land. 
54.   Van  Teun. 

TEun  moet  geluckigh  zijn  ,  en  is  'r  in  allen  fchijn  j Maer ,  lege  ick  op  lijn  wefen , 
Hy  meent  het  niet  te  wefen. 

Die'tfelver  nieten  voelt,  kan  niet  geluckigh  zijn. 
55.    Aen  jan. 

JAn,   ghy  linght  meefterliek,  wie  foud  't  niet  geerne  hooren? 
Maer,maeckt  ghy  't  wat  telangh,het  maeckt  my  pijn  in  d'ooren. 

In  alle  dingen  is  een  wijftêlick,  niet  meer: 

•Krabtjooxelaltelangh  ,  in  't  einde  doet  het  fecr. 
56,  Oorlo¿h¡  maken  én  breken. 

TCk leid'in goeden  emir,  komt d'Oorlogh  weer  te  blaken, 
-*■  Daer  fal  een'  menightevan  arme-luy'  vergaen. 
Vergaen  ?  antwoord'  een  fnaeck  •,  weeft  dacr  niet  in  begaen. 
Den  Oorlogh  fal  wel  hacft  weer  ander'  armen  maken. 

<¡-.    Verloren  mcejt. 

TCk  geve  les  op  les  aen  eencn  mijnerlcnechten  : 

-*Maer  't  is  verloren  moeyt,  'ten  wilder  nietin  hechten-, 
En  wat  ick  hem  nu  tucht ,  flus  fal  't  vergeten  zijn. 
Ick  kan  een  ledigh  vat  licht  onder  water  douwen ; 

Maer  om  het  daer  te  houwen  , 
Hoeft  meerder  macht  silS  mijn  ? 

58.  Op  Jan.  ' TCk  doe  Jan  qualick  lpreken 
■*■  Van  alle  mijn' gebreken, 
Omdarick  't mallehf -    - 

Van  lijn' Gedichten  ft ruf. 
'k  Wil  liever  mijn' gebreken 
Een  heel  jaer  hooren  preken , 

Als  dat  ick  noch  een' uer  aen  Jans  Gedichten  gaf. 

55?.  Aen 
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59.  Aen  Jooft. 

'Ooft ,  zijt  ghy  in  de  Schrift  bedreven  ? 
Gedenckr ,  daer ftaet van  u gefchreven , 

(lek  weet  niet  of  ghy  't  hebt  gevatt) Dat  wind  en  woleken  fonder  nat, 

Beloven  is,  en  noyt  niet  geven.  Fror.u.  i4. 

60.   Van  k&él'e  Maey. 
\/\  Aey,  de  boofte  kop  van  allen , 
■^  ■* Die  der  oyt  te  vinden  waer, 
Is  haer  Haer  fchoon  uy  tgevallen.  • 
Hoe  geluckigh  is  dat  Haer  ! 

61.  Aen  Andries. 

"DLockt  nachten  dagh,  Andnes,  hebt  ghy  wat  leerensluft: 
■L'De  langhfte  dagh  valt  kort ;  een  goed  ftuck  van  de  ruft 
Moet  aen  den  arbeid  gaen.  Seghtyemand,  datftuderen 

Uw' linnen  krencken  kan,  en  nw'gefontheitdeeren, 
En  geeft  hem  geen  gehoor :  flaet  handen  aen  de  plocgh , 
En  liet  nietachterwaerts  j  oftiseen  flechtgeploegh:  Luc.p.iz, 

De  Wijfe  feggen ,  't  Gaet  in  't  blocken ,  als  in  't  vechten  > 
Die  voor  lijn  leven  forght,  ftaet  weinigh  uyt  te  rechten. 

62.  Slimme  Dirck. 

T^Irck  doet  niet  alsbedrogh :  voor  reden  geeft  de  Guyt, 

■■-^Dic  ftaegh  recht  uyt  wil  gaen ,  en  recht  noyt  niet  veel  uyt. 
65.     Sihcrw-kutijl. 

T)Ier,  zijt  gh'  een  goed  Soldaet,  en  klaeght  ghy  dac  uw  Hanger 
A  Te  kört'en  wapen  is  ?  treedt  toe  -,  ftracks  is  het  langer. 

64.   Brave  Moeders. 

¡T1  En'  bloo  Soons  kloecke  Moer  en  lede  dat  verwijt  niet , 
•'-'En  fchreef  hem  niannelick,  zijt  vroom,  Kind,  ofenzijtniet. 

Een  ander  ftraft'  haer'  Soon  in  meer  verbolgen  fin , 
Foey,  feify,  vluchtelingh:  komt,  wilt  ghy  weer  hier  in? 

Een'  derde  wenfcht'cr  een  verflagen  met  vier  Broeders 
Ten  dienft  van  't  Vaderland  gebleven.   Dat  zijn  Moeders. 

Cy   TLujter  Jan. 
An  Botmuyl  rijdt  altoostepaerd  ; 

Daer  zijndcr  twee  feer  wel  gepaert  -, 
Sy  voegen  by  malkander 5 

Het  eene  beeft  op  't  ander. 66.   Mijn 
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66.  Mijn  Degen. 

[Ck  heet  Geweer,  en  wil  maer  weeren : 
LGod  fal  hem  deeren ,  die  wil  deeren. 

Veel  liever  roeft  ick  hier  op  zy . 
O  bloedvergieters ,  blijft  van  my. 

6y.  Vrouwen  Voordeel. 
fCk  weet  niet  hoe  fich  Vrouwen 

■Van  lacchen  konnen  houwen  , 

Alss'opons,  Mannen,  fíen, 
En  d'eere  die  w'  haer  bien , 
Haer ,  van  de  twee  Gedachten 
Het  minfte  waerd  om  achten  * 

En  al  om  't  klein  verfchil 
Dat  ick  niet  noemen  wil. 
Sou  niet  de  kans  eens  keeren, 

Dat  ly  ons  fouden  eeren  , 
En  worden  wy  ,  wy  fy  ? 
Ick  (lel  die  hoop  op  zy : 
'kSal  't  emmers  niet  beleven , 
En  vrees,  het langhfte leven 
Sal  nemmermeer  die  kans 
Sien  keeren  voor  de  Mans. 

68.  Tuneen  Les. 

T   Eert,  Koningen,  gemint  te  willen  weien, 
¿-^Dic  veelgevreeft  wil  zijn ,  heeft  veel  tevreefen. 

69.   Goed  befebeid. 

rCk  vraeghd'een'  Voerman  op  het  Veer, 
•Wat  hebt ghy  liever ,  Wind  of  Regen  ? 

My  du  nekt ,  lijn'  antwoord  was  ter  degen  ; 
Heer,  feid'hy,  allerlicfillchoon  Weer. 

70.  Schijn  [onder  iijn. 

TT\E  moyftcn  Advocaet,  ín  wefen  en  gewaed , 

-^-^Die  op  de  Rol  verfchijn',  is  my  te  beurt  gevallen  , 
Als  't  op  een  pleiten  komt ,  d'onnoofelfte  van  allen  , 
D'onkundigftevanall',  als  't  opeenfehrijvengaet. 

Ick  vond  my  niet  verlegen , 

Waer  moy  en  kloeck  met  twee  •, 

Maer,  feid'ick,  d'eerfte  reis  dat  ick  hem  pleiten  dé, 
Dit  is  een  looden  Degen 

In  een'  fluweele  Schee.  7 l  •  N'Jdige 

I! 



Sneldicht.  3  y* 
71.  Nijdige  Klaes. 

HOe  komt  dat  bitfe  Klaes  foo  treurigh  fit  en  fiet  ? 
Hem  is  gewis  y  et  quaeds ,  of  my  yet  goeds  gefchiet. 

71.   F¿«  Dircks  getimmer. 

TP\Irck  feght ,  in  alle  fijn'  Gebouwen , 
*-*Is  hy  verfien  van  puyck van  Schouwen , 

't  En  roockt  noch  daer  hy  ilaept ,  noch  daer  hy  eet  en  koockt : 
'k  Wil  't geerne  voorde  waerheit houwen , 
Maerletteens,  foomeroytinftoockt. 

7$.  Aen  Andries. 

'k  LJ  Eb  wat  van  u  gefeght ,  Andries  >  maer  't  werdt  verdoopt. 
*-■*  Ik  feg  niet,dat  gh'  u  w'Broeck,  en  Wambas  fonder  knoopen, 

Enuw'ouw'  Schoenen  loopt  verkoopen : 
lek  fegh  dat  ghyd'er  koopt. 

74.  Van  Huygh. 

HUygh ,  feid'  ick ,  ghy  waert  rijck  j  wat  Geeft  had  u  befeten , 
Dat  gh'  al  uw  Goed  lbo  jongh  opfnapten  en  foo  ras  ? 

Ja,  fprackhy,  ick  was  jongh,  enquamtevroeghteweten 

Dat  my  't  Goed  niet  en  koft'  en  al  mijn  eigen  was. 

75.  Aen  Jan. 
V/fYn  regenmantel,  Jan,  alweer,  al  weer  te  leen? 

*-"-*Ghy  valt  wat  on  beleeft:  Ick  hebber  toch  maer  een', 
En,  foo  'c  fchoon  weder  blijft,  behoeftgh'er  emmers  geen  : 
Soo  't  regent,  wie  moet  eerft  gerieft  zijn  van  ons  tween? 

76.  Pan  Hans. 
T  TAns,jong,flechtRechtsgeleerdMioud  fich  foobraef  in  kleeren, 

*■  ■*  Als  min  een'  Advocaet  betaemt  als  groóte  Heeren : 
My  dunckt  hy  op  de  Rol  met  goede  reden  heet, 
Een  jonghman  in  de  kon  ft  van  pleiten  wel  gekleedt. 

77.  Rijcksforgb. 
'S  't  nu  niet  wel  beftclt? 
lJan  heeft  ftacgh  liggen  fchrapen  : 
Nu  derft  hy  fchier  nietflapen , 
Soo  vreeft  hy  voor  fijn  Geld. 

78.  Aen  een'  Vader. 

Ty  Efteedt  ghy  fonder  end  uw'  nachten  en  uw'  dagen , 
■*^Aenuwgeftorvenkind,  en  luft  u  ftaegh  te  klagen , 

II.  Deel.  Ty  Dat 

Ii 
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Dat  het  niet  meer  en  is  ?  dat  komt  niet  meer  te  pas , 

Als  of  ghy  'thadt  beklaeght  doe  't  noch  geen  kind  en  was. 
79,  Aen  Klaes. 

Ï~£  Laes ,  weet  ghy  wat  fj  doen  ,  de  Menfchen  die  u  loven  ? 
-^•Syfetten  u  als  Goud  of  Silver  in  den  oven. 

Staet  ghy  deproevdaeruyt  •,  en  raeckt  u  alternad 
Datliffelaffcn  nietj  foozijtghy  goed  Metael: 
Maer,  meent  ghy  dat  ghy  fchoon,  en  wijs,  geleerten  groot  zijt> 

Om  dat  men  't  u  foo  feght ,  wcett  dat  ghy  Bliek  of  Lood  zijt. 
80.   Saltgh  woeckeren. 

,  Aer  is  een'  woeckeringh  daer  God  geval  in  heeft : 
'Geluckigh  die  fijn  Geld  aen  hem  op  Rente  geeft, 

rrov.  is.  17-  Zijtghy  bekommert  hoe  't  ten  Hemel  in  fal  raken  ? 
Geeft  het  den  Armen  maer,.  iy  fullen  't  over  maken. 

8 1 .  Aen  yemand. 

'Riend,  biedtghy  m'uwendienft,  om  alle  daegh  wat  keurs 
"Van  niewe  Tijdingen  te  brengen  van  de  Beurs  ? 

Ick  danck  u :  fpreeckt  maer  niet  van  yemand  fijjfe'  fecreten  >. 
Al  liepenfe  my  na ,  ick  fochtfe  noy  t  te  weten. 

82.  Thijs  t'Amjierdam. 

THijsfmeedtgoe'  rijdingen  ,  en  voedt  het  volck  met  leugens: Komt  de  waerachtige ,  foo  fcheldt  hem  yeder  uyt : 

Daerlaght  hyom  ,  en,  Is  't  niet  hcerlick,  feght  de  Giiyt, 
Voor  fulcken  groot  en  Stadt ,  dry  dagen  langh  verheugens? 

85.   Aai  Andries. 

'At  was  uw  Moeder-lief  een'  goede  Vrouw  ,  Andries , 
Die  u  fes  maenden  langh  en  dry  meer  heeft  gedragen  ! 

Want,  inderdacd,  ghy  zijt  lbo  geck,  en  wy  foo  vies, 

Wy  konnen  u  geen'  heel' ,  geen'  halven  dagh  verdragen^ 
84.  Vm  Dirck. 

Ls  Dirckfijn'  fnaeren  roert  op  't  beft  dat  hy  vermagh , 
■  Daer  averechtfe  Lie'n  niet  heel  wel  by  en  duren , 

Als  met  den  vryen  toom  van  praet  en  van  gelach ; 
Soo  feght  hy ,  by  gebreck  van  menfchen ,  luyftert  muren. 

8  j.  Aen  KJaes. 

Ls  Klaes  aen  'c  fingen  valt,  gcraeckick  ftracksacn  't  gapen, 
En  als  'teen  weinighduertaen'tiluymeren  j  enilapen. 

Nu- 

W; 

Ai 

A' 



J1 

SNELDICHT.  *fy 

Nu  feggcn  wijfe  Lie'n ,  een  menfch  die  ilaept ,  is  dood, 
Klaes  houdt  dat  fingen  r/huys ,  ick  voel  my  elcke  noot 
Na  't  lieve  leven  ftaen  }  en,  quam'tde  Schouth  te  weten» 
Sou  dat  dood-ilngen  niet  een  neerlagh  moeten  heeten  ? 
Klaes,  foeckt  ghy  ongemack,  laetmy  altoos  geruft; 

Paft  ghy  niet  op  de  Galgh ,  ick  heb  geen'  fteryens  luft. 
$6.  Aen  Jan. 

"An ,  uw' Gedichten  zijn  elendigh , Van  woorden  laf,  van  waerde  licht. 
Andriefens  bundigh  en  beftendigh , 
Van  fchoone  munt  en  van  gewicht ; 

Noch  fiet  en  hoortghy  meeft  uw'  Boecken  , 
Andriefens  niet,  of  felden ,  foecken : 

Maeralsghy  't  hoort  en  als  ghy  't  fiet, 
Jan,  feghtdewaerheit,  fchaemt  gh'  úniet? 

87.  Jan  va»  Adel. 

\ÏT At  is  hy ,  van  den  Adel ,  Jan  ? 
*'  Ja  toch,  hy  hTer  dapper  van. 

88.  Van  Dirck. 

T\IL  deughd  en  heeft  Dircknoytvoor  oogen, 
-■--'Schoon  dat  het  anders  werdt  gelooft : 
Voor  oogen?  neen,  dat waer gelogen, 

Hy  heeft  maer  eenoogh  in  fijn'  hooft. 
$9.  V*n  Thijs. 

'HPHijs ,  feid'  ick ,  mackelicke  Pater, 
•*•  Hoereiftghyliefft,  t'fcheep  ofte  land? 

Ick  wandel  geern,  fei  Thijs,  langhs  't  water, 
En,  moet  ick  varen ,  langhs  den  kant. 

90.  Leen-Les. 

LEent  gh'  of  aen  Mannen  of  aen  Wijven  , 
Neemt  een  goed  handfehriftvan  de  Som, 

Soo  krijghtghy  'tfonderflaen  of  kijven , 
En  van  uw'  Vrienden  wederom. 

91.  Van  Jan. 

JAnhaetdeboofeLie'n  ;  dat  heeft  hy  niet  te  laten, 
't  Is  vroom  en  wel  gehaett :  maer,  waerom ,  fegh  ick ,  Jan , 

Haet  ghy  de  vrome  dan  ? 

Om  dat  s',  als  ick,  feght  Jan  :  De  boofe  niet  en  haten. 
Ty  z  91.  Pieters 
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92.  Pieters  twee  Vannijfen. 

DIrckisquaedfprekende,  foo  veel  als  't  yemand  kan  zijn : Soo  is  't  een  boofe  Vent  ,  fei  Pieter ,  fel  en  fnel  : 

Maer ,  feid'  ick ,  Pieter-buer ,  van  u  ,  fchijnt ,  fpreeckt  hy  wel : 
Ta,  feid'hy,  doet  hy  dat,  foo  moet  het  een  vroom  man  zijn. 

j?3-  Van  Adriaen. 

LIght  gh'  in  den  Regen  back ,  riep  veel  volcks  overluyd , 
Hoe  komt  gh'aen  'tongeluck,  onnoofeP  Adriaen , 

Hoe  isdat  toegegaen , 
Wie  heeft  het  u  gedaen  ? 

Ey ,  feid'  hy ,  breeckt  mij  n  hoofd  met  geen  vergeefs  geluyd , 
Laet  al  dat  vragen  ftaen , 

En  helpt'er  my  maeruyt. 

94.  Geurt. GEurt  heeft  fijn  Huysvrouw  lief,  hy  troetelt  en  hy  kufth'er  j 
En  vleidtfe  noch  foo  groen,  alsofhy  eerítbegofí  : 

Maer ,  als  't  den  Heer'  beliefd',  en  als  hy  kiefen  moft, 
Hy  miitefe  noch  vry  wat  liever  als  fijn'  Sulter , 
Want  tot  een'  niewe  Vrouw  waer  kansin  tijd  van  nood ; 
Tot  een'  niew'  Suiterniet;  fijn  Ouders  zijn  bey  dood. 

95.   Gkbtige  Dirck. 
DIrck,  deerlick  aen  de  Gicht ,  en  vindt  noch  hand  noch  voet , 

Of  als  hy  wandelen ,  of  als  hy  eten  moet : 

Maer,  iiïèr  fwarepijn  te  lijden  in  fijn'  banden, 
Soo  vindt  hy  maer  te  veel  twee  voeten  en  twee  handen. 

96.   Tegen  Klaes» 
A  Ls  Klaes  my  tergen  wil  tot  kakelen  en  kijven , 
■*■*•  Soet  mondfpel  van  qua'e  Wijven , 
Gae'ck  liever  uytte  weegh,  fijn'  grillen  te  geval: 
Wat  meent  hy,  vrees  ick  voor  fijn'  vuyften?  niet  met  al, 

Die  foud'  ick  licht  verdrijven  : 
Ick  vrees  heel  averechts  >  mijn  lèlven  en  mijn' Gal. 

97.  Van  Maey. 
TCk  fond  Maey  Appelen  in  een' vergulde  Schael : 
•*Sy  fchreef  beleefdelick ,  het  was  feer  wel  gevonden , 
Dat  ick  ichoon  Silverwerck  met  fchoon  Fruyt  had  gefonden, 
En  wilt  mygrootendanck  voor  Fruyt  en  alternad. 

2  8.  Tegen 
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98.   Tegen  Jan. 

1  Ebruycken  wy ,  feght  Jan ,  ons  Goedjen  in  't  gemeen  > 
rGelijck  de  vrome  Lie'n  van  d'eerfte  Kcrcke  deen : 

Maer  rechte vriendfchap is,  fijn' vrienden  te  betrouwen}. 
Is  't  mijn  hem  niet  gemeen ,  hy  maghter  foo  voor  houwen. 

99.    Al-wtjs. 

\\T  At  was  men  eertijds  grof ,  wat  is  men  heden  fijn  ? 
*  *  't  Geleerde  Grieckeland  en  had  maer  feven  Wijien : 

lek  kand'erin  onsLand  wel  feven  hondert  wijfen , 
Die  't  zijn  foo  veel  als  ick ,  en  meenen  dat  fy  't  zijn. 

100.  Gierigaerts  Hoep. 

WAt  's  grager  menfchen  Hoop ,  daer  aen  fy  haer  vergapen  ? 
't  Zij  n  droomen  by  fehoon  dagh  van  Lie'n  die  niet  en  flapen, 

101.  Van  Andries. 

TT  Oe  fpreeckt  Andries  foo  qualick 
■*••*  Van  wie  hy  fiet  of  kent , 
Hy  felver  foo  ongalick , 
Soo  deughdeloofen  Vent? 
Ick  meen  hy  wil  fijn  fel  ven  wreken ; 
En,  in  den  grond  ,  datiflervan, 
Hy  wil,  vanboosheit,  qualick fpr eken 
Van  dien  hy  geen  quaed  doen  en  kan. 

102.  FdnBrant. 

"DRrant  brocht  fijn  oude  Wijf  na  't  graf, 
■*-^En  fagh  foo  droef  als  and're  Vrinden : 
Maer,  dat  de  meefte  wonder  gaf, 
Hy  heeft  oock Tranen  konnen  vinden.. 

103.  Van  boofe  Jan. 

JAns  overgeven  Tongh  taft  tot  de  Vroomften  aen, 
Van  die  vergifce  fcheut  en  is  nietvry  tewefen: 

Sijnvreughdis,  fpreeckt  hy  valfch ,  en  werdtdewondgenefen. 

Men  fmeerfe  foo  men  wil,  't  lickteecken  blijfter  ftaen. 
104.  Mits  of  mis. 

ANtoni ,  vriend  van  't  vrye  leven , 
En  altoos  ongetrouwt  gebleven , 

En  wil  niet  lijden  dat  ick  'r  blijv',^ 
En  raedt  my  tot  een  tweede  Wijf  5 

jy  5  Daer 
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Daer  toe  fal  ick  my  licht  begeven , 

Kan  hy  m'  een'  van  fijn'  Dochters  geven. 
105.  Graf-fchnft. 

if  Enjoncker  had  dit  Graf  met  marmerequartieren 
-iNoch  levend  voor  lij  nfèlf  doen  mecfelenen  eieren. 

Maer  hy  en  lighc  hier  niet ;  hy  is  veel  meer  verhooght  •, 

Sijn  ontperruyekte  kop  ftaet  op  een'  ftaeck  er»  drooght : 
En  foeckt  ghy  mogelick  lijn'  edele  quartieren, 
Die  ltaen  voor  elcke  poort  en  proncken  met  haer  vieren . 

106.  Vlejrens  macht. 

El  waer  en  wijlïelick feid'  een  verftandigh  man  , 
Dat  menichen  dien  het  luft  na  vleyery  te  hooren , 

Noch  meer  noch  min  en  zijn  te  vatten  als  een'  kan , 
En  wegh  te  voeren ,  hocen  waer  men  wil ,  by  d'ooren. 

107.  Van  Jan. 

JAn  is  fijn  leven  langheen  kloeckSoldactgeweeftj 
Dat  is ,  hy  heeft  gehackt ,  geileken  en  gekurvcn , 

En  menigh  eerlick  man  is  van  fijn'  hand  gefturven : 
\Hy  iseenLeew  in  'tveldgeweeft:  maer  dat  's  een  Beeft. 

108.  Van  Jan  en  Dirck. 

DIrck  doet  al  wat  hy  kan  met  Jans  deughd  te  verbreiden  > 

Jan  doet  al  wat  hy  kan ,  op  dat  Dirck  niet  en  lieg'  : 
't  En  zy  ick  my  bedrieg*, 
't  En  is  niet  wel  teicheiden , 

Wie  beft  doet  van  haer  beiden. 

ioc>.  Wetten  onnut. 

DE  boofe  blijven  boos ;  geen'  keuren  en  geen'  wetten En  konnen'haer  verletten : 

De  vrome  en  hoeven  geen' :  indienmerdan  op  lett , .    Waer  toe  dient  keur  of  wet? 

110.   Van  jemand. 

VEel'  koopen  levendigh  ter  Kerck  een  eigen  Graf  j Daer  wilt  een  Vent  niet  af ; 
Ick  vrees  niet ,  dorít  hy  feggen , 

Voor  Kraeyen-aes  in  't  veld  te  moeten  blijven  leggen  > 
Daer  is'er  een  die  my  begraven  fal ,  uyt  dwanck , 

Dat  is  mijn  eigen  itanck. in.  Van 
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KLaes  klapt  altoos,maer  brengt  geen  fchrijvens  voor  dendagh5 
Op  dat  hy  altijd  vry ,  Ghy  lieght  het,  feggen  magh. 

in.  Aen  Mallen  Adriaen. 

\T7"  At  hebtgh',  een  wijfen  man  bejegent,  Adriaen? 
**  Hoewiftghydathy 't  was,  hoekoiïghyonderfcheiden  , Daer  wijfe  en  fotten  zijn ,  wat  lbort  hy  was  van  beiden  ? 

Ick  moet  bekennen ,  't  is  veel  van  een'  Geck  gedaen. 
113.  Aen  üirek  Jtiap. 

f^  Hy  iltt  en  overfnapt  aen  Tafel  oud  en  jonck , 
^-'Somtijds  met  reden,  Dirck,  en  veeltijds  met  onreden. 
Ey  lieve,  fwijght  foo  langh,  dat  ick  eens  drinck  met  vreden 5 

Men  ftoort  een  Ezel  toch  niet  geeren  in  fij  n'  dronck. 
114.   Aen  Jan. 

JAn ,  fpreeckt  maer  vriendelick ,  ichoon  dat  ick  my  vergis 

En  van  u  niet  en  krijgh ,  ick  fal  't  u  licht  vergeven  3 
'c  Scheelt  hoe  men  doet  of  laet :  my  dunckt  het  foeter  is, 
Beleeft  te  weigeren ,  als  met  een'ihauw  te  geven. 

115.  Keur  vw  Lefers. 
TA  E  wijfie  Leferen  en  heb  ick  niet  telbecken  > 

-*-^Sy  zijn  noyt  te  voldoen  :  d'onwijfte  noch  veel  min  > 
Sy  hebben  geen  begrip  van  woorden,  noch  van  fin  : 

De  m iddel matige  zijn  recht  flagh  voor  mijn'  Boecken. 
116.  Aen  een'  befebroomt  Prediker. 

'k\\T  O  uw  dat  ghy  eens  voor  al,  opftoel,  ter  herten  naemt, 
*  ̂  Dat  menfehen  dingen  zijn, noch  meer  noch  min,alsgyzijt: 

Beeft  gh'  oock  t'huys  of  op  itraet  voor  lieden  daer  ghy  by  zijt  ? 
Foey,  Ichaemtu, jonge  Bloed,  datgh'  u  voormenièhenfchaemt. 

1 1 7.  Predikers  nut. 

T^\E  goede  Predikers,  dieonsons'lefien  lefen, 
*-^En  God  en  fijn  Gebod  met  moeyte  leeren  vreefen , 

Haer  ongeluck  is  groot ,  en  ons'  ondanckbaerheit , Datniemand  eens  van  ons  haer  lefle  weer  en  feit : 

't  Zijn  menfehen,  foo  als  wy-,  my  dunckt  het  wel  behoorden  , 
Diefhaeghaen  'tfprekenzijn,  dat  s'altemets  eens  hoorden. 

118.  Aen  Trijn. 

TP^Aerfhctgcfchreven,  vrecke Trijn  , 
-*-^God  fal  u  Goud  en  Silver  zijn  : 

Ghy 
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Ghy  keert  dat  om ,  Gods  woord  te  fpot , 
En  Goud  en  Silver  zijn  uw  God. 

119.  Jan  tegen  Antoni. 

A  Ntoni ,  oud  en  grijs  •,  beroemt  fich  op  fijn'  krachten , 
*"*■  Van  dat  hy  beter  eet ,  meer  doorilaept  heele  nachten , En  beter  wandelen ,  en  meer  wijns  laden  kan 

Als,  op  fijn' twee  of  dry  dozijn  jaer  jonge  Jan. 
Jan  weert  fich  met  een  klucht  ■,  en  feght,  wy  moeten  't  geven  > 
Wyeerftin  't  A.  B.  C.  van  leerenen  van  leven: 
Hoe  fouden  oude  Lie'n  ons  niet  te  boven  gaen 
In  't  een  en  't  ander  werck?  fy  hebben  'tlanghftgedaen. 

120.  Van  Trijn. 

nPRijn  viel  den  Do&or  aen  met  water  van  haer'  man  , 
■*■  En  vraeghde}  Domine,,  wat  feght  ghy  van  mij  n'Jan,  / 

'k  Wouw  dat  ghy  voor  afkort:  uy  t  dit  Glaesje  lefen , 
Of  hy  van  defe  fieckt '  of  niet  en  fal  genefen : 
Het  fouw  my  noodigh  zijn :  want  is  't  'er  foo  geilelt , 
Dat  hy  geen  nood  en  heeft ,  foo  houd  ick  beft  het  geld 
Dat  ghy  my  kotten  foudt ;  kan  hy  niet  langer  leven 

Wat  helpen  iiïer  aen,  en  waer  voor  foud  ick  't  geven? 
121.  Van  Thijs. 

f  I  ̂Hijs  lijdt  niet  dat  men  veel  van  fijnen  ouder  kout', 
■*■  En  dus  bejegent  hy  die  fij  n'  verklaringh  wachten  : 
Die  in  gefontheit  leeft ,  is  altoos  jon°h  te  achten , 

En  al  die  fterft  is  oud. 

122.  Alle  man  jongb. 

COo  langh  een  yeder  meelt  van  't  langhfte  leven  houdt , 
^'tEn  baetgeen  hondert  jaer ;  niet  een  en  fterft'eroud. 

123.  Compliment. 

\T7Ilm  feght  altijd,  mijnPaerden  ick-, 
*  *    Al  fchijnt  dat  ioo  wat  vreemd  te  ftaen , 

My  dunckt  het  nietonredelick  j 
Het  Pacrd  moet  voor  den  Ezel  gaen. 

124.  Van  lichte  Anne. 

ITT'Atmaghmcnvan'tquaed  hoofd  van  Anne  liggen  praten? 
*  *  Men  fweegh  veel  beter  ilil. 
Goe'Vrouw,  fy  heeft  verftand  van  doen,  en  niet  van  laten  j 
Hoe  kan  fy  beter  zijn  ?  iy  doet  al  wat  men  wil. 125-.  Trijn 
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125.  Tiijn  art  de  ?<uk.jtns. 

"TTT  At  zijn  't  voor  Pockca-j  /Irijn ,  d.tcr  me  gh¡y  ligh't  betfrttfMfc vv  En  daerghy  nieuünd  oinwli  lijden  acn  uw  Bed  3  1  [  rt3** 

Kom  acn,  hand  over  hert;  ickwaegh  her  met  om  'c  jtfcfejg'ui»M 
Bekentccnstuffchenons,  zijn  't  riictdcgroö;ePackjcns-'      '  ' 

ii6.  Goed.terdt¿e<5]í[-\\]s. 

Met  ftichtelicke  reen  , 

Ên  iprack  in  Bijbcl-tael ,  wat  ligh  ick  hier  en  weew ,  .  [  _} 

En  grom  melend1  en  ilccq?  ..'.  jóQ.^* 
'k  Stond  nict,v,aiiö)p,mij^Vie>en , 

'k  Was  wat  te  veel  bedruy  &  ,r  i'ao  viel  ick  ginder  h een 
Op  d'een  üPdfSndar  ftecn.  :  I-J 

Indien  't my  welgedenckt .,  my dunckt daer ftaet gefchfeven , 
*t  Zy  dat  u  Vyanden  of  Vrienden  fchade  de'en ,  j; '  008 

Ghy  moet  het  haer  vergeven  ; 
Of  hy  mijn  Vyand  nu ,  of  oock  mijn  Vriend  magh  zijn  , 

'k  Vergeef  't  den  goeden  Wij  n. 
117.  Acn  Adriaen. 

TCk  liad  wat  fcherps  gefeght  van  menfehen  haer'  gebreken ; 
•*•  Dat  dunckt  my,  wilt  ghy  wreken, 

OnnoófcT  Adriaen,       l  <'  1^. 
Met  weer-flaen  of  weer  fpreken  : 

Ick  wift  niet  wac  ick  fei ;  nu  heb  ick  my  verilaen  ■ 

'k  Sie  dien  de  fchoen  wel  paft  die  treckt  hein  geeren  aen. 

12S.  ̂ «Dirck.' 

-/ 

""^Atmoye  Kindje,  D.irck,  daer  T  rijn  af  is  gelegen, ■■-^  Uw'  minnclicke  Trijn  , 
Ick  weet  niet  watter  fchuylt ,  't  gelijckt  u  niet  ter  degen ; 
'tMoght,  feght  de  wereld,  wel  een  ander  Vaertjes zijn, 
En  dat  's  de  befte  huyck ,  daer  Trijntje  mé  te  Kcrckgaet. 
Noch  noemtghyuMonpeer;  Dirck,  lett  hoeghyte  werekgaet, 

Belittgh'een  anders  goed 
Eil  met  een  goed  gemoed  ? 

II.  Deel.  Zz.  I2p.  Van 
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129.  Van  Antoni. 

NtoniftrijckttenHuys',  terStadt,  ten  Landen  uyt, 
■En  laetfijn  Huysvrouwtje,  fijn' eertijds  uytverkoren, 

Met  vele  dufenden  min  als  een'  rooden  duyc, 
En  ièven  Kinderen  in  negen  jaer'  geboren : 

Siet  oft'er  beter  Man 
En  milder  weien  kan : 

De  Vrouw  en  quam  niet  meer  üyt  alle  de  Conqueften 

Als  haer'  gerechte  helft  >  hy  geeft  s'  haer  heel  ten  beften. 
130.  Aen  Jongb  en  Oud. 

Slet  voor  u,  Ouderdom,  fietvooru,  dommeJeughd> 
De  rouw  iitt  veeltijds  op  de  flippen  van  de  vreughd. 

131.  Van  Geurt. 
S~^  Eurt  foeckt  den  Hemel  te  gewinnen , 
^-^En  altijd  light  hem  in  iijn' finnen 
't  Naeuw  Naelde-gaetje  van  de  Schrift  : 
Soo  keurt  hy  Rijckdom  voor  vergift, 
En  fmeert  fchoon  op  Geld,  Goed  en  Kleef  en  -y 
Söo  meent  hy  dat  hem  geen  dingh  deeren , 
Noch  uy  t  den  Hemel  houden  kan . 
Wat  is  Geurt  een  wel  meenend  Man  ? 

131.  Am  Jan. 

JAn,  itaetghy  op  goedeer,  paft  dat  gh' op  een  dingh  paft  > 
Hebt  een  geruft  gemoed,  foogaetghy  ftaegh  tegaft. 

133.  Aen  Dirck. 
ANdries de  Wijfe  Man  werdt  vooreen Geckgefchorea 

By  alle  Geck-geboren ; 
Dirck,  zijtghy  niet  wel  bly? 
By  alle  Wijfen  ghy. 

154.  Van  Dircks  Dochter. 

TTNlrck ,  die  fijn'  Dochter  foeckt  te  venten , 
■"-^Gelijckt  haer  by  de  lieve  Lenten , 
In  't  bloeyen  van  haer' jonge  jeughd. 
Of  die  gel  ijckenis  veel  deught, 
Laet  ick  den  kundigen  bevolen : 
My  dunckt,  Mon peer  en  fou  niet  dolen, 

Geleeck  hy  liever  haer' gedaent 
By  d'allerfchoonfteHerffte  Maend  5 

Soo 



Sneldicht.  363 
Soo vruchtbaar,  feggen  ftoute  monden , 
Heeft  s'  yemand  by  geval  gevonden. 

135.  Van  Andries. 
TT  Et  Backhuys  van  Andries ,  foo  gloeyend-koper-rood , 
A  J Seght  dat  hy  vry  watgeldsaen  Wijn  en  Bier  vermorft heeft, 
En  dat  fijn'  Lever  brandt :  nochtans  en  dorft  hy  noot : 
De  reden  is ,  hy  drinckc  gedurigh  eer  hy  dorft  heeft. 

136.   Van  dry  üangebaften. 

'kWEet  in  een  plaets  dry  vier  Gefellen 
Soo  waerd  geworght  te  zijn  als  Guyten  op  der  aerd : 

Maer ,  fou  de  ftrop  dry  ftuy  vers  geilen , 
Soo  ifle  geen  van  allen  waerd. 

137.  AenW'úm. \17Ilm,wiltgh'eenKrijgs
man  

zijn,en  fchaemtgh'uteftuderen? 

*  *  Foey ,  fchaemt  u  van  die  fchaemt,  en  neemt  de  moeyt  van leeren 

Dat  het  gemack'lick  is ,  en  wel  en  5 ierlick  ftaet , 
Twee Mansin  eenen  ftoel ,  een  Klerck  en  een  Soldaet. 

158.  Misdaedt. 

TP\Aer'snietbeftendighsin,  watRoomen  niewsgebiedt: 
•■-^ 't  Valt  al  met  eenen  flagh  i  Vaneerftaenwas'tfooniet.  Matth.u.s. 

139.   Matth.  21.9. 

T7  Ifcht  God ,  hy  is  getrouw ,  het  fal  u  al  gewerden  : 

•'--'Maer,  eer  ghy  eifchen  mooght,  moet ghy geloovigh  werden. 
140.  Op  bet  Cabiuet  van  G.  van  Hoorn. 

M  en  om  keurt  dit  Werck ,  Toefienders  van  verftand : 

Was  'tnieteen'konftige,  was  't  niet  een' milde  hand, 
Een',  die  'tfoomeeiterlickgevormten  foogefchaeft  heeft, 
Een',  die  't  foo  koftelick  ge^iert  en  foo  begaeft  heeft  ? 
Gebreeckt'eraen deilof,  gebreeckt'eraen  'tfatfoen, 
En  weet'er  yemand  af,  of  yemand  aen  te  doen  ? 

Hier  foud  een  luftigh  oogh  verfadight  konncn  wcfen : 
Maer overhaeft  u  niet ,  en  werdt  niet  moegeprefen  : 

Ghy  ftaet  maer  voor  de  wal  van  een'  doorfchoone  Stadt: 
De  Poort  fal  open  gaen ;  ja  Poorten ,  blad  by  blad , 
En  yeder  blad  weerom  foo  rijckelick  geladen 
Met  altoos  niew  op  niew  van  onverwachte  laden , 

Zz,  %  Dat 

O! 
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Dat  al  het  laeít  gefien  en  dat  naeft  volgen  fal , 
Door  al  dat  íladigh  volght  verdwijnt  tot  niet  met  al. 
Vergaert  nu  al  op  al,  en,  zijt  ghy  alles  machtigh 

Inuw  verwonderingh,  ja,  zijt  ghy 'tmaerindachtigh, 
Soó  gunn'  ick  u  den  prijs ,  u ,  veel  meer  mans  als  ick , 
Die  in  'tdoorfien  verfloeghen  in  'tdoordenckenñick. 

141.  Op  bet  felre. 

TS  't  lichaemnietdoorfchoon,  daervanal  't  ingewand 
-^Oneindigh  fchooner  is  als  al  lijn  buyten  kant? 

'k  Hocv  niemand  niette  noemen ; 
Maér  weet  dit ,  Joffertjens ,  de  fchoonfte  van  het  Land 

En  kan  't  lich  niet  beroemen. 

142,.  Thijfens.#¡¡fí;/. 

npHijs  lacht  met  d'ydelheitvan  niewen  Adels  Huyfen ,   :\f( 
-*•'  Metal  haer'  Wapen-tuygh ,  vol  Lecwen  en  grof  Wild  : 
Hy  pocht  op  edel  Bloed ,  als  voerend'  in  fij  n  fchild 
Vierjonckers  Vloyen  en  vijf  van  fijn'  vetfte  Luyfen. 

143.  Jooftens  Eed. 

T~\  Aer  wierd  een  Ringh.ge.mift  by  vrienden  onder  een  , 
-*-^En  langh  vergeeffch  gefocht  in  hoccken  en  in  holen-j 
Jooil :  wierd'er  mé  beticht  -,  maer  riep  geweldigh ,  neen , 
Ja  fwoer,  ick  moet  een  Dief  zijn ,  heb  ick  hem  geftolen. 

144.   Gcldelcos  Koopman. 

ÍAn  had  veel  fondergeld. gekocht  voor  fijn  gerief ; 

Dat  quam  den  Schouch  ter  oor,die  gingh  't  hem  doen  berouwen: 
Hoe,ièid'  hy,hoc,Heer  Sch'outh,wacr  derft  men  my  voor  houwen? 
Voor  houwen  ?  lei  de  Schcuth ,  men  houdt  u  voor  een'  Dief. 

14).  JVeielo  fc  Jan. 

An ,  de  Satijnc,  ja.  Jan  de  Flüweele  Jan , 
F  Jan,  altijd  even  moy,  die  geen  A.B.  en  kan, 

Gevalt  my  even  als  een'  Ebben'  leege  Kas, 
O'f  een  Goud-laken  Rock  gevoert  met  Kanefas. 

146.  Vytlcggcrs. 

I  jYdeggersfondérend  bekladden  BoeckaenBoeck, 
*-'  Terwijls'  elck  even  heet  voor  haer  gevoelen  rechten : 
En  ick,  'm  datgedrangh  ,  en  vind  nietdatickfoeck : 
't  Gaet  valt ,  dat  heel  veel  Kocks  bederven  goe  gerechten. 

14.7.  van 
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147.   Van  Klacs. 

17*  Laes  haet  de  Wijlen  ,  om  dar  hy'er  geen  is, 
■"-En  haet  de  Gecken ,  om  dat  hy'er  een  is. 

148.  Neel  bekijft. 

Eel  finght  foo  ibet  als  geen': 
Maer,  komtghy  haer  wat  nader , 

Soofpreeckr'ereen  Verrader, 
(Haer  Aeflem)  diefeghr  neen. 

149.   Van  Dirck  den  Beufelaer. 

/~?  Oe  Mannen ,  luyftert  roe ,  Dirck  Tal  wat  niews  verflaen , 
^-*  Vran  v/at  hy  heeftgeiien ,  gelefen ,  of  gedaen : 
En  vraeghrnietaltenauof 'tniewfalin  den  grond  zijn, 
Soo  't  maer  waerachtighis,  lal  'tniewinDirckensmondzijn. 

150.  Eenigb  Hotiireiicks 

|"  T  Oe  komter  tuflchen  Jan  en  Trijn -Al     Oneenigheidgerefen  , 
Dewijlfefoo  eenftemmigh  zijn 

En  elck  wil  meeiter  wefen  ? 

151.  Krijns  Adel. 

17*  Rijn  feght,  en  heeft  gelijck ,  hy  kan  fijn'  Adel  trecken 
*-*■ Van  verder,  ongelijck,  als  eenigh  Edelman: 

Hy  komt  in  rechte  lijn  (veel'  Heeren  zijndervan) 
Van  't  oudfte  grootlte  Huys  ter  Wereld  >  van  de  Gecken. 

151.   Trooft  voor  Wilm. 

XJi/  Eelt  voor  uw'  Dichten  ,  Wilm  ,  in  't  minfte  nietbegaen  j 
*'    •  Nijd  falder  niet  in  bijten : 

Tijd  falfe  niet  verflijten ; 

Daer  's  geen  bederven  aen , 
Sy  waren  fchier  niet  eer  geboren  alsvergaen. 

155.  Aen  een  Tabacker. 

MYn  faygend  Kameraetje, 
Ghy  hoeft  geen  half  falaetje  -, 

Veel  min  eenkalfsgebraedtje. 
Nóch  min  een  achternaetje 

Van  een  gefuyckertvlaedtje: 
Want. emmers  jy  verfaedtje 
Genoeghfaem  meteen  praecje, 

Een  Pijpjen  en  een  Blaedje. 

z?  3  -  xi+-  &* 
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154.  Van  een  Ltjndraejrer  en  een  Schoenmaker. 

ICkweeteen  Ambachtsman,  daer  'twonderlickméftaet  * 
Hoe  hy  meer  achterwaerts ,  hoe  hy  meer  voorwaerts  gaet. 

Een  ander  is  niet  qualick  gemoedt 

Al  light  fijn'  neeringh  half  onder  de  voet. 
155.  Symon  de  Rijmer. 

/^P^een  hooghdravend  Paerd  heeft  hy  het  al  gedicht , 
^-^Seght  Symon  de  Poet,  wat  van  hem  werd  tgelefen. 
Dat 's  geen'  verklaringhdiebefworen  hoeft  te  wefen  > 
lek  had  het  wel  gevoel taen  't  ftuyten  van  fijn  Dicht. 

156.  Graf-fchrift. 
O  Iet  wat  dick  Bier  vermagh ; 
^Dirck  dronck  het  nacht  en  dagh , 
En  leefde  tachtigh  jaren. 

Had  hy  't  foo  blijven  klaren , 
En  dronck  hy  noch  dick  Bier , 
Goed  man  ,  hy  laegh  niet  hier. 

157.  Floor. 
AL  dat  my  Floor  belooft  gelijckt  beft  aen  de  bellen 

Die  kinderen  van  zeep  en  water  op  doen  fw ellen : 

'k  Vergaep  my  aen  den  glans  5  en  ben  in  't  einde  't  kind'; 
Want,  als  'top  't  grijpen  komt,  en  vat  ick  niet  als  wind. 

158.   Tipcederbande  gewoel. 

T"\Irck  droomt  den  heelen  nacht,  Wilm  woelt  den  heclen  dagh  : 
■*-^  Wie  of  de  befte  tijd-befteder  heeten  magh  ? 
Tijdipillenfeallebey:  maer,  naer  ick  'tfeheel  bevroede, 

Een  draeght  het  lichtfte  pack : 
Wilm  maelten  maecktfich  moede, 
Dirck  woel  top  fijn  gemack. 

159.  Mane  ken  Adel. 
An ,  feght  men ,  is  een  Edelman : 
Ick  weet  niet  hoe  men  't  weten  kan: 

Hy  voert  den  naem ,  dat 's  al  te  waer, Van  een  recht  edel  Grootevaer : 

't  Is  al  te  waer ;  want  erfgenaem 
En  is  hy  niet  als  van  dien  naem; 
En  hy  gelijckt  dien  Grootevaer 
Niet  meer  als  of  hy  't  niet  en  waer. 

Waer 

Ji 
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Waer  komt  hem  dan  den  Adel-af  ? 

Van  die  hem  d'ed'len  naem  eerft  oaf. 
Hoe  ?  Jan  heet  na  een  heiligh  Man ; 

Wat  is  hy  daerom  ?  oock  Sl.  Jan. 
160.  Jans  verjland. 

TT  Et  ende  goed ,  al  goed ,  fei  Dircic ,  en  ick  feid  't  mé : 
*—*■  Hoe  goed  is  dan  een'  Worft,  fei  Jan ;  die  heef  ter  twee. 

161.  Op  een'  Wiegb. 
YE  7  Y  woelen  fonder  end  voor  kinderen  en  erven  j 

v*  En  'tgaet  ons  in  't  gewoel  gelijck  'tgewieghdekindj 
\Vy  woelen  ons  in  flaep  door  allerley  bewind. 

En  vallen  moedaer  heen  ,  met  d'oogen  toe,  en  fterven. 
161.  Woecker. 

Die  Woecker  fonde  noemt ,  heeft  geen  Geld ,  feid'  een  Sot : 
Maer  die  't  geen  fond'  en  noemt,feid'  ick,  en  heeft  geen'  God. 

165.  Turc^fchen  Oorlogh. 

"ITTEl  noemd'een  man,  duncktmy,  met  goed  befcheit 
"*  Den  Turckfchen  Krijgh  de  Vré  der  Chriften heit. 164.  Misrekening!). 

HOudt  daer ,  vriend ,  feid'er  een ,  en  gaf  den  Armen  wat } 
God  fal  't  my  in  mijn  leven , 
Eens  mogen  wed  ergeven  : 

Als  of  't  hem  God  airee  niet  eens  gegeven  hadt. 
165.  Klockcgelujd. 

T~AE  Kloeken  geven  een  veel  donckerder  geluyd 
■*-^Daer  een  lief  eenigh  Kind  den  Oudren  komt  t'ontfterven  y 
Als  daer  een  rijeke  Neef  ter  aerdewerdtgeluydt 
Daer  geen  misnoegen  meer  aen  vaft  en  is  als  erven. 

1 66.  Schade  van  ongebrujrckj 

¡  Yn  uerwerekisin  vreemden  ftaet, 

Slaetuyt,  omdat 't  niet  uyt  enilaet. 
't  Valt  door  verroeften  van  den  graet. 
't  Kan  niet  beilaen  om  dat  het  ftaet , 
'tVergaet,  omdat  het  niet  vergaet. 

167.   Medici  &  Cbirurgi. 

HEel-meefters  met  der  hand ,  en  die  Latijnfche  Snappers , 
Die  't  met  den  monde  doen  en  houden  Vleefch  en  Been , 

En  Spier  en  Zenuwen ,  en  Lijf  en  Ziel  aen  een. 
Heeft  een  te  recht  genoemt  Gods  Stoppers  en  GodsLappers. 168.  op 

MY' 
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iö8.  Op  d'Ondanckbaerheit. 

Die  fijn' weldaden  noch  verliefen.wil,  nochwag.cn, 
Geraecktontwijffclick  ten  einde  fijner  dagen } 

Eer  dac  hy  yemand  goed 
In  al  fijn  leven  doet.     ! 

i  <?$>.  Gebeden  Voordcel. 

17"  Ind'ren  van  heden  ,rdic  t'fchole verkeert, 
J-^Lectopecn'rcdeirdjc'ckhebbegelecrr, 
Neerftigh  gebeden  js  half gefhideerr. 

170.  Aen  Reinier. 

REinier ,  ick  moet  een  dingh  bedingen  : 
Als  ickfpreeck,  moet  uw  mond  nietgacn  : 

Twee  konnen  wel  te  -lamen  íingen  , 
Maer  tVamen  fpreken  gaet  niet  aen. 

171.  Molenaers  gerief. 

't  DEft ,  feid'  een  Molenaer ,  dat  in  den  Molen  is , 
JÖjs  dat  een  Sack  niet  meer  kan  fpreken  als  een  Vis. 

171..   Keldermacbt. 

1  En  nucht're  man  is  uyrgebroken  , 
'Die  op  den  hals  gevangen  fat-, 

Niet  door  een  venlter,  maer  gefloken 
Door  een  ontraelliet  kelder-gat. 
Sict  wat  de  foberheic  kan  geven  > 
Pierpoy,  Louw  lick,  Trijndronckeluyt, 

Algingh  'chacraenden  halsen  't  leven, 
En  raeckten  door  geen'  Kelder  uyr. 

175.  Verboden  Toom. 
Yf  N  itoort  u  niet ,  mijn  vriend,  indien  ick  yets  misdoe. 
*-JDat  ftaet  maer  Ouderen  en  Overheden  toe. 

174.  Afltekcn. 
T^Eilt  eens  een  eerlick  man ,  elck  wil  met  ftijve  kaken 
■*•  Het  feil  verdubbelen  :  van  Guy  ten  fpreeckt  men  nier , 
Als  waer  't  geen  enckel  feil.  De  reden  is.,  men  fiet 
Een'  fwarte  Vloy  veel  eer  op  wit  als  op  fwart  Laken. 

175.  Aen  een'  Prediker. 
OOet,  niewe  Domine;  verheught  u  niet  te  feer: 

^Ghy  hebt  nu  al  den  loop,  als  andere  wel  eer: 

E! 
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Maer  gunft  en  is  geen  erf,  en  niew  en  gaet  niet  verde \ 

Daerisgeenfondaghs  kleed,  dat  niet  een  dag'Jicks  werde. 
175.  Slecht e  hulp. 

Die  welluft  meent  met  welluft  te  verfuiTen , 
Neemt  vlammend  vier  metfwavel  uyt  tebluiïèn. 

177.  Van  Lijs. 

\  T7  At  heeft  Lijs  quick  en  ftricks  op  beid'  haer'  fchoenen  ilaen  ?" 
**  't  Is  jammer  dat  haer'  flippen 

Soo  Iangh  daer  over  wippen. 
Haer  leelick  Backhuys  heeft  foo  weinigh  kijckens  aen  j 

Syproncktena  mijn' fin ,  alss' op  haer  hoofd  wou  gaen. 
178.  Spellen. 

N  laetu  niet  verleiden 
Met  letteren  te  fcheiden : 

Siet  hoe  licht  fpellen  hinckt  > 
Een  ftreepken  tuflchen  beiden 
Brenght  u  van  Bofch  in  Weiden ,  1   , 
De  Koekoeck  fitten  finght 
DeKoe-koecklight  en  ftinckt. 

179.  Goed  geluyi. 

Elen'  is  akemael  haer  Moertje  •, 
Sy  finght  heel  wel  en  is  een  Hoertje: 

Jan  finght  mé.   Wat  een  madrigael , 
Een  Koekoeck  met  een  Nachtegael  ! 

180.  Lijs  en  Jan. 

't  TS  waer,  feght  lichte  Lijs ,  ick  ben  niet  al  t'onvuy  1 , 
-'•En  buytellbmtijds  wel  eens  achter  heghen  doornen: 

Maer  fett  bluts  tegen  buyl  -y 
Jan ,  mijn  gekroonden  uyl , 

Heeft  oock  al ,  voor  fijn  hoofd ,  wat  veeltjens  op  fijn'  hoornen. 
181.  Aen  qutfiige  Gijs. 

f-plen  duyfend  Gulden ,  Gijs ,  is  waerlickeenprefent, 
-■■  Dat  fwaer  weeght  in  de  Bors :  maer,  koft  ghy  wel  bedencken , 
Hoe  ick  't  u  eifchen  derv ,  en  hoe  ghy  't  my  foudt  fchencken , 
Ghy  foudter  lichtelick  af  fcheiden:  Dit 's  mijn  end} 
Ick  kan  een'  wetenfcbap  die  ghy  noy  t  leerde  -,  fparen. 
Geeft  my  die  Guldentjens  >  ick  fal  s'  u  foo  bewaren , II.  Deel.  Aaa  Dat, 

h: 



270  XXII.  Boeck.    Sneldicht. 

Dat ,  als  ghy  t'ende  zijt ,  daer  ghy  foo  ras  na  rene , 
Den  Hemel  dancken  ïiilt ,  en  my ,  voor  u  prefenc. 

i8z.  Werelds  befebrijvingb. 

MY  dunckt ,  de  Wereld  noemde  een  wijs  man  wel  te  recht , 
De  Tafel  van  Gods  thien  Geboden  averecht. 

185.  Van  Teun. 

TEun  feght ,  ick  ben  goed  geefs ;  dat  fiet  hy  in  mijn'  hand. Siet  wat  een  kloeck  verftand ; 

Waer  foud'  hy  't  aen  Hen  moeten  ? 
Men  geeft  niet  met  de  voeten. 

184.  Reinier  de  Bouwmeejler. 

REinier,  den  Architeft,  gingh  grimmen  door  een'  ftraet , 
Daer  't  vol  wanfchepfelen  van  misgebouwen  ftaet : 

En,  of 't  mis  fpellenwas,  ofominerniltegecken, 
Het  viel  hem  uyt  den  mond,  't  Land  is  vol  Archigecken. 

185.  Wilm  ontkomen. 

W/  Hm ,  die  't  al  heeft  begaen  watm'  in  de  boofte  laeckt, 
y  *   Is  met  geweld  en  lift  de  Voor-poort  af  geraeckt : 

't  Is  wonder  dat  by  nacht  geen  menfeh  en  heeft  geroken , 
Als  fulcken  etrer-buyl  is  door  en  uytgebroken. 

iS<?.  Aen  Andries. 

Ndries,  meer  logenaer 

•  Als  aller  log'nen  Vaer , 
Taft  mijne  Dichten  aen ,  en  feght,  fy  moeten  fwichten 
Voor  d'allerfoberfte  van  alle  fob're  Dichten :  ' 

Wel,  veelgelucks,  Andries-,  dat 's  't  eerfte  ware  woord 
Dat  ick  mijn  leven  uyt  uwBackhuyshebgehoort. 

Einde  des  ftoee-en-tt»intighjten  Boecks. 

DRIE. 
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SNELDICHT- 
t.  Op  de  Befcbrijv'mge  van  oud  en  n\ew  Dordrecht  door  Jacob  van  Oudenhoven. 

At  iííér  Ints  verquift  met  Maeghden  ydel  fchoon 
Voor  wat  on  fterffelicks  te  ftellen  op  den  throon  > 
En  hoe  veel  wijfer  kieft  den  ouden  Oudenhoven 

Een'  on  vergaende  Maegd  van  uyt  haer'  wiegli  te  loven ! 
Siet  Minnaers ,  hoe  veel  bet  fijn' uren  zijn  befteedt, 
Dan  daer  ghy  in  uw' jeughd  uw'  pennen  in  verfleett : 
't  Geen  ghy  geprefen  hebt  en  is  niet  meer  in  wefen , 
Of 'tfcheeltalsroten  rijp  van  't  eer  beroemde  wefen  $ 
Uw'  Maeghden  zijn  in  't  Graf,  of  leelick:  cfievan  Dort> 
Hoe  datfe  langer  leeft  hoe  datfe  fchooner  wordt. 

2.  Op  Wijlen  D.  Graswinckels  nafporingb  van  bet  recht  der  Opperjle  macht. 

/^Raswinckel  ("  eifchtghy  meer  narichringh  van  den  Man , 
v-*  Soeckts'  al  de  Chriftenheit  rondom ,  daer  weetm'er  van} 
Graswinckel,  noytverfaedt  van  wel  doen,  en  veelflaven, 

Om  't  Vaderland  de  vrucht  van  fijn'  doorluchte  gaven 
Te  fchencken ,  met  een'  hand  foo  wijd  op  als  fijn'  borft , 
Was  dit  fijn '  laecfte  Kroon ,  daer  hy  na  taften  dorft , 

'  Tot  Hollands  eer  en  fijn':  maer 's  lichaemsteere  krachten  j 
Die  onder  het  gewicht  van  't  rijcke  Brein  verfmachtten , 
En  gaven  hem  geen'  ftá  ter  zege  van  dien  ftrijd ; 
De  Dood  ontfloopten  s'  hem,  en  ruckt'  hem  uyt  den  Tijd. 
Waer  fittghy ,  Letter- Lien ,  die  Tongen  en  die  Pennen  ¡ 
Naer  fulcken  Pen  en  Tongh  wilt  leeren  en  gewennen 

Den  Eer-wegh  in  te  ilaen  ?  valt  aen  het  ed'le  werck 5 
En  volght  maer  fonder  fchroom  fijn'  flappen  merck  op  merck : 
Ghy  moet  uw'  Leflèn  toch  by  doode  Lieden  foecken , 
By  Boecken  van  haer'  hand ;  en  Hy  was  alle  Boecken  : 
Volvoert  dat  hy  beftierf ,  de  dood  ter  fpijten  ftrafj 

Hy  verght  u  hier  die  wraeck ,  noch  fprekend'  uyt  fijn  graf. 

Aa  a  %  3.  Aen 
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3.  Aen  Jafper. 

fpreeckt  meer  als  een  ander , 
En  hanght  met  fchakelen  van  woorden  aen  malkander. 

En  fcheurt  ons'  ooren  met  den  klepel  van  uw'  keel : 
Ey ,  Jafper,  doet foo veel,  en  fpreeckt  maer  half  foo veel. 

4.  Op  de  vertaelde  Sermoenen  van  D.  Turetin ,  door  D.  Landman. 

"T^IeLandmans,  Chriftenen,  die kloeckeLandmans  hand, 
*-^  Die  ibo  veel  heüigh  kruyds  in  uwe  herten  plantt , 
En  kon  fich  niet  voldoen  met  eigen  quékeryen , 
Sy  focht  de  herten  met  wat  uy  theemfch  te  verblyen , 
En  heeft  het  opgedaen :  fiet  hoe  het  jeughdigh  ftaet 

In  Hollandfch'  Aerd  en  bloeytgefproten  uyt  Roomfch  faet. 
Verfchrickt  niet  voor  den  naem  >  hy  fal  u  niet  vergeven  •, 
De  fchorfch  en  was  maer  Roomfch ,  het  mergh  is  van  Geneven  -t 

Verfaedt  u  van  dat  mergh ,  daer  's  heiligh  bitter  in , 
Scherp  fuycker ,  lieflick  fout ,  geweld  van  diepen  fin, 

In  held're  Moeder-tael.  Siet,  Chriftenen,  watfchattenj 
En  weeght  haer'  waerde  wel ;  ghy  fult  het  qualick  vatten. 
Wien  dat  men  meeft  verplicht  meeft  danck  te  feggen  heeft, 
Of  genen  diefe  gaf,  of  defen  diefe  geeft. 

5.  Gr.if-fchrift  van  een  Bloed. 

Ier  light  een  fchuldigh  Man ,  van  Hoofd  en  Hals  berooft. 

Die,  doen  hy  fchuldigh  wierd,  een'  Hals  had,  maer  geen Hoofd. 

6.  Op  C.  Strezos  Afbeeldingb. 

't  CChijnt  hier  dat  Strezo  fpreeckt :  O  zegen  voor 't  gemeen, ^  Soo  't  maer  alleen  en  fcheen ! 

7.  AetiDirck. 

|E  kloeken  op  een'  Kerck  haer  ftadige  gebel 
En  doet  my  niet  foo  feer ,  als  ghy  my  kont  vervelen 

Met  altoos  weer  en  weer  uw'  Liedjens  t'overfpelen : 
Foey,  Dirck,  maeckt  ghy  geen  fond  van  foo  veel  overlpel. 

8.  ran  Dirck. 

T"\Irck  loopt  te  Leiden  leegh ,  en  fchrijftaen  Moer  en  Vaer 
•*-,  Hy  volght  fijn'ftudien,  datfpelisuytgeborften  > 
Hy  loopt  de  Meisjes  na ,  en  foo  is  't  valfch  en  waer. 
Hy  is  niet  befigh  als  met  hupfche  jonge  Borften. 

9-  Of 
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9.  Op  bet  Contrefeitfel  van  j.  Triglandus. 

TRiglandus  leeft  en  fwijghtj  meer  kan  de  Print  niet  geven. 
Neemt  het  op  defen  tijd,  ofopden  tijdhiernaer, 

Ten  wederzijd'  is  't  waer : 
Als  hy  heel  fwijgen  fal ,  fal  hy  heel  blijven  leven. 

io.  Misjlagb. 

ICk  weet  niet  hoe  mijn  uerwerckgaet; 

't  Wijftnegenen  'tistienopftraet. 
Uerwerckers ,  weet  de  kon  ft  geen  raed  ? 

Het  wij  ft  te  vroegh  en  't  flaet  telaet. 
ii.  Meteenfticbtelick,  Boeck^voor gefonden  Appelen. 

GHy  fendthetfchoonfte,  ja,  maerickhetnutftgefchenck; 

Het  uwe  fpruytuyt  d'Aerd,  het  mijn  uyt  Hemelfch'  ad'ren, 
Soowinick  't}  en  nochtans,  alsick'tweloverdenck, 

Ghy  fendt  my  Vruchten  toe ,  en  ick  en  fend  maer  Blad'ren. 
11.  Teeringh  na  Neeringb. 

j^Inderen,  wordt  defe  redenen  wijs, 
-*^-Teeringh  na  Neeringh  is  goed  onderwijs : 
All'  die  meer  uytgeven  dan  fy  gewinnen , 
Weten  in  't  ende  niet  waer  mé  beginnen : 
Waren  de  Siecken  niet  heel  buyten  hoop, 
Die  niet  en  aten  en  hadden  de  loop  ? 

13.  Menfcben  onmacbt. 

WOnderlickzijn  Gods  almachtige wercken ; 
Maer  wy  verfuymender  wel  op  te  mereken. 

Treedtop  een'  Mier,  het  en  fchijnt  niet  metal, Evenwel  in  defe  Mieris  het  al 

Wat  w'  in  een'  machtigen  Oliphant  vinden  : 
'c  Schepfel  is  fchoon ,  maer  de  Menfchen  zijn  blinden^ 

14.  Faerds  Graf-fcbrift. 

Hier  lighteen  Ruyn  wat  oud  van  dagen 
Langh  moe  getrocken  en  gedragen. 

Langh  moegeloopen ,  moegedraeft, 
En  tot  fijn  uyterfte  geilaeft. 

Hy  lecrd'  een'  konft  van  fijn  befitter , 
Die  nobel  was ,  al  fcheen  fy  bitter , 
Vier  dagen  fonder  eten  ftaen 
En  foo  geruft  te  bedde  gaen , 

■  Aaa  3  Als 
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Als  waer  hy  fat  van  Hoy  en  Haver, 
Dat  koft  hy  meefterlick ,  en  braver 
Als  eenigh  Henghft  van  fijn  geflacht$ 
Ja  van  vier  dagen  tot  op  acht 
Wift  hy  den  honger  te  verdouwen : 
Waer  fal  men  langer  op  vertrouwen  ? 
Met  hy  de  kon  ft  ter  dege  koft 
Die  foo  veel  ftudicn  had  gekoft , 
Van  dienft  doen  en  van  voetfel  derven , 

Gingh  de  Caroigne  liggen  fterven. 
15.  Pleiters  wenfcb. 

TN  't  einde  is  mijn  Proces  gebracht  in  ftaet  van  wijlen; 
-■■God  gave  dat  het  nu  in  handen  waer'  van  Wijfen. 

1 6.  Op  Jan  de  Speelman. 
TPVE  Muficalejan, 
•*-^Die  alle  deuntjens  kan 
Op  Veelen  en  op  Fluyten , 

Voelt  vaft  fijn' darmen  muyten , 
En  fijn  verdrooghde  borft 
Van  honger  en  van  dorft : 
Het  eten  Ibud  hem  fmaken^ 
Het  vocht  ibud  hem  vermaken 

In  fijn  geibnde  penfch  : 

Maer  't  fchort  den  goeden  Menfch 
Aen  penningen  die  wegen : 
Voer,  dack  en  altemael. 

't  Komt  mach  tigh  ongelegen , 
Gefond  en  Muyfe-cael. 

17.  Andnes  gebleven. 

t'  LJUys  blijven  ?  feid  Andries ,  ick  fou  niet  konnen  leven  ¡, 
■*-^- 'k Moet uyt  het  Vaderland.  Is  'tnunietwelgemaeckt? 

Hy  is  in  Indien  't  jongh  leven  quijt  geraeckt : 
Het  waer  ver  beter  t'huys  als  ver  van  t'huys  gebleven. 

18.  Op  het  veorfpoedigh  Jlaen  tegens  d'Engelfchen  \66C>. 
HP  Wee  vochten  lijf  om  lijf,  en  die  't  krackeel  begon 
■*■  Geraeckt' in  'tonderfpit,  enroemdedat  hy  't  won, 
Door  dien  hy  't  Veld  behiel.  En  hiel  hy  't?  ja  hy  trouwen , 
En  met  den  neus  in  't  Sand  ,  hoe  koft  hy  't  beter  houwen  ? 

Den 
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Den  and're  nam  fijn'Pluym ,  lijn'  Degen  en  fijn  Geld , 
En  liet  hem  liggen  bloe'n,  den  houder  van  het  Veld : 
Noch  feid'  hy  dat  hy  'c  won :  En  foo  doen  ons'  Geburen  : 
Soo  haer  die  winft  bevalt,  langh  moet  dat  winnen  duren. 

19.  Nietve  Jaers  iretifcb. 

Et  oude  Jaer  is  om :  wat  vleyen  fich  de  Menfchen 
Met  mallen  overvloed  van  onverfbndigh  wenfchen  ? 

Wenfcht  boven  allen  wenfch  te  leven  in  't  niew  Jaer, 
Of  elekedaghuw  eerft'  en  elck  uvvlaetfte  waer. 

20.  Aen  een  te  langen  Frediker. 

't  TS  konftigh,  Domine,  't  ismeefterlickgepreeckt, 
•*  't  Is  waer ,  en  jammer ,  dat  daer  gantfch  niet  aen  gebreeckt : 

't  Is  al  te  goed  en  veel ,  voor  Leeken  en  voor  Vrouwen  : 
Spteeckt  min  wel,  en  min  langh,  fyfullen  's  meer  onthouwen. 

21.  Dirckje. 

JAnfeght,  fijn  Wijf  heet  Dirckje;  en  wat  's  dat?  Theodore: 
lek  magh  dien  naem  wel  hoore  : 

Maer  wat  is  Theodoor  ?  een'  gave  Gods :  voor  't  lefl: , 
Wat  's  gave  Gods?  de  Pelt. 

D! 
22.  Droomen  of  dencken. 

|Roomen  is  dencken  fonder  verfrand , 

Dencken  is  droomen  met  open'  oogen , 
Beide  zijn  vodden  uyt  eener  hand , 

Waerm'  op  vertrouwt ,  men  is  bedrogen. 
23.  Roof-goed. 

\T  7Atzijn  dekleeren  warm ,  die  itom  me  Dieren  dragen ; 

*  "  Hoe  fchuttenfedeSon  in  's  Somers  hondfche  dagen , 
Hoe  zijn fe  fonder  dwangh  haer'  leden  aengepaft , 
Hoe  fonder  fleet  gebruyekt,  gedragen  ibnder  laft ! 
Wat  lijdt  de  Menfch  daer  by ,  de  Koningh  aller  dingen, 
En  aller  Dieren  toe,  wat  hoeft  hy  futfelingen 
Totfcherm  van  heet  en  koud,  wat  al  ontleende  waer , 

(Ontitolen ,  feid'  ick  beft)  van  Velen  Wol  en  Haer ! 
Ja,  wy  zijn  Koningen:  maer,  leden  alle  Rijcken, 

Soowy  't  ons'  lijden  doen ,  korts  fouden  fy  befwijeken : 
Tyrannen  moght  men  ons  wel  doopen  met  goed  recht : 

Wat  is  hy  anders ,  die  lijn' Onderdaen ,  lijn' Knecht, 

Om 
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Om  fijn'  verweende  le'en  wat  moy  en  wel  te  decken  j 
Sijn  aengeboren  kleed ,  fijn  erfdeel  derft  ontcrecken  j 
Ja  grijpt  hem  by  de  keel ,  helpt  hem  ter  Wereld  uy  t , 

Ontftroopt  hem  op  't gebeent ,  en  vilt  hem  uyt  fijn'  huyt  ? 

24.  Befeten  'Rijckdom. TT\E  Duyvel ,  feghtmen ,  fpoockt  veelom  verborgenfchatten : 
-*-*^  My  du  nekt  het  is  te  vatten  , 
Dat d'on verborgene,  befeten  van  een'vreck, 
Niet  altijd  vry  en  gaen  van  diergelijck  gebreck. 

25.  Droomen. 
HT"*  Wee  werre- Werelden  bewoon  ick  over  hands , 
■*•  Een  die 't  volkomen  is,  een  andere  by  kans: 

's  Daeghs  vind  ick  my  in  d'een',  's  nachts  dunck  ick  my  in  d'ander, 
In  arbeid  en  in  ernit  gelijcken  fy  malkander  : 

Dit  fcheelt  het ,  defe  fie  'ck ,  die  droom  ick  dat  ick  fie  : 

Of  is  dees'  mogeiick  ibo  'wel  een  droom  als  die  ? 
26.    Adel. 

DEn  Adel  by  de deughd  is  als  Email  te fchatten , 

Q'k  Weet  geen  duytfch  woord  dacr  toe  3  daerin  wy 't  Goud fien  vatten  : 

Het  ciert  en  maeckt  het  wat  aenfienlicker  dan  't  was  j 
Maer  in  fijn'  eigen*  waerd'en  is  Ei  mail  maer  Glas. 

27.   Hoofs-gelucks 

~C  En  Vier-pijl  en  een  Hovelingh 
■■^Gelijcken  fich  feer  in  een  dingh  ■, 
Sy  rijfen  bey  tot  hooger  eeren , 

Maer  hoe  fe  hooger  gaen ,  hoe  dats'  haer  meer  verteeren. 
28.  Eigen  lof  onnut. 

ipN  prijil  u  niet ,  maer  werdt  geprefen  : 
J-/Laet  het  gerucht  alleen  begaen , 
Hetfalvan  felfsveel  fnellergaen  ; 
't  En  wil  nietafgefonden  wefen. 

29.  Sterven  derven. 

Ck  houw  de  Les  voor  goed :  van  al  dat  kan  gefchieden , 

En  niet  gefchieden  kan  hetquaedfte  't  hoofd  te  bieden , 
Als  of  het  komen  koft :  van  wat  zy  dat  men  't  vatt  ? 
't  En  kan  niet  erger  zijn  als  fterven ,  en  wat  's  dat  ? 

30.  Spoed. CChrijdtopuwPaerd  en  rijdt  wat  ras} 

^'tlsofhetaerdrijckgaende  was,  'tSchijnt 

I 
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't  Schijnt  dat  de  ftruycken  en  de  boomcn , 
Soo rasghy  loopt,  u  tegen  komen : 
Soogaen  de  laken  van  een  man , 
Dieernftigh  is  en  fpoeden  kan. 

51.  Na  men  't  neemt. 

\  7EelKind'ren  maken  Arme  rijck, 
*   Veel  Kind'ren  maken  Rijcken  armen  : 

De  iaeck  is  een ,  't  werck  ongehjck  -, 
Dat  d'een  verheught  doet  d'and're  karmen . 

31.  On-Adel. 
\Jl  En  wil  des  Adels  waerd'  in  ontucht  doen  beftaen , 
■*-*-'-In  God  ,  en  Gods  gebod ,  en  menfchen  te  verachten  , 
In  vloecken ,  en  in  wijn  en  weelde  te  vcrfmachten , 
En  die  dat  beft  betracht  fchrij ft  lïch  den  Adel  aen. 

Betrouwt  op  menfchen  waen  en  nachts'  en  daeghfedroomen ,  ■ 
Ghy  fulter  ver  me  komen. 

33.   Tropft  in  wfclmltL 

QUaed  fpreken ,  onverdient,  vcrdraeghickinet  Meduld.- 
,U\v  trooften  raeckt  my  niet ,  het  is  eens  anders  (chuld  -, 

Hydeed  my  eveneens,  een  die  H  m  et  "my  lbo  noeft 'had  , .  ' : 
Als  vierden  hy  mijn  Bed ,  om  dat  mijn  Paerd  den  hoeft  had.  - 

.  34.  Doos  'm  doos: TT\EZiel  werdtin  her  Lij  f  als  in  een' doos  bewaert: 

•*-^  Weeft  lbo  rampfalighnoyt,  maer  neemt  eensdat  ghy 't  waert. 
Neemt  dat  menu  in  'tbolvan  eenGiole  ftootte, 

't  Waer  maer  een'  kleine  doos  geiloren  in  een'  groóte. 
55.   Ampten,  L aften. 

O  Iet  waer  ons'  driften  gaen,  en  waerw'onsombemoeyen, 
^Veel  werekszijnyfere,  veel  eerszijn goudeboeyen. 

36.   Stet  toe. 

"O  Et  iseen' korte  Les  die  voor  een' lange  dient  >  .-  . 
■*■  ••»  Daer  is  noy  t  vyand  klein ,  en  felden  een  groot  vriend. 

,37.  Oiifchroom. 

T   Achts'  onbekommert  uy  t ,  all'  die  u  dreigen  derven : 
■■—'Men  kan  u  't  leven  wel  benemen  ,  maer  het  fterven 

En  kan  u  niet  ontftaen  ; 

En  dat'steruftegacn. 
II.  Deel.  Bbb  38.  Doen 
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38.   Doen  Duj/dt. 

DE  Ziel  en  kent  fich  niet  als  by  een'  blinden  gis : 
Maer ,  als fy  dat  verftaet ,  lbo  weet  fy  ichier  wat  s'  is , 

En  dat  fe  Gods  gelijck  foo  ver  is  in  haer  wefen  , 
Dats'  aen  haer  doen  alleen  bekent  kan  en  moet  wefen. 

39.   Blinde  Praet-facbt. 

U  En  onbefuyftjongh  Man  ,  die  'ck  meer geluy t  fagh  flaen , 
■*— 'Als  rijpe  redenen  voort  brengen  op  debaen  , 

Geleeck  ick  by  een  Valck ,  die  met  deHuy  v  op  d'oogen 
Den  Weiman  is  ontvlogen , 
En  drijft  al  leen, 
God  weet  waer  heen. 

40.   Tfacn-wijsbcit. 

'k  \/f  Agh  wel  een  vrolick  Geck  op  een  verloren  uer  fien ; 
•*■»•*■  Maer  'k  wift  mijn  leven  noyt  met  Gecken  raed,die  fuer  fien: 

Geen' moeyelicker  pijn 

Als  langh  ontrent  een'  Sot,  die'rwijsuytfiet,  te  zijn. 
41.  In  dry  en  al. 

D(Ry  leilèn  heeft  ons  God  ter  Wereld  opgegeven , 
Hoes' is,  en  hoem'er  leeft ,  en  hoem'er  hoort  te  leven. 

42.   Rabelais  overwenfcbt. 

B Egeedickheit  der  menfchen » 
Ick  weet  u  t'overwenfchen  > 

En  wenfch  maer  foo  veelGeJd, 
InichoonGoud,  welgetelt, 
Als  handen  konden  packen 
In  even  lbo  veel  facken 

Als  naey  baer  fonden  zij  n 
MetNaelden ,  fpits  en  fijn , 

.  „  Soo  veel  als  wyd'eribu  wen In  foo  veel  Kercken  ftouwen 
A  Is  onder  Son  en  Maen 

Getimmert  mogen  ftaen , 
Ick  meen  tot  dat  die  Naelden , 

Van  naeyen  ftomp ,  ontftaelden. 
Dat  's  wenfehen  als  een  Man : 
Laet  fien  wie  't  beter  kan . 

4.3.  op 
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43 .  Op  een  Engelfch  Sfmncwiehje  acn  mijn'  Dochter, 

E  Er  is  aen  't  fpinnen  vaft }  dat  kan  geen  menfch  ontkennen : 
't  Is  eer  fíjn  felven  aen  wat  huys-wercks  te  gewennen. 

Degrootile  Keiferdroegh  geen'  kleeren  om  fijn  lijf 
•  Als  uyt  het  fpinflèl  van  fijn'  Maegen  en  fijn  Wijf. 

Dit  werck  is  vol  genuchts :  wat  kan  een'  meer  vermaken 
Als  alom  wandelen  en  doen  alom  lijn'  faken, 

En  klappen  in  een'  Koets  (hoort, Vroutjens,  dat  's  een'  vreughd!) 
En  doen  fijn  felven  dienft  of  doen  een  ander  deughd? 

In 't  winnen  is  profijt,  en  meeftin  tijd  te  winnen ; 
Dien  wint  hy ,  die  maer  fpint  als  niemand  en  kan  fpinnen : 
En  diens  verloren  tijd  met  vruchten  werdt  begaeft , 
Daer  lange  beiigheit  haer  fel  ven  aen  vcrilaefr. 

Soo  fchencktm'  u  niet  alleen  een  Rad  van  avont-uren , 
Maer  van  dagh-uren  toe.  Langh  moet  het  Wieltje  duren. 
En  langh  de  fpinnens luit,  diedrymaelfoetefaeck, 
Dieaen  de  Spinfter  geeft  profijt,  eerenvermaeck. 

44.  Vrucbtcloofe  groet, 

'k  |T>Edancku,foetemenfchen, 
•*-^Sei  Jan-bucr  daer  hy  lagh , 

Voor  al  uw  vriendlick  wenfchen 

Van  goeden  mergen ,  Jan ,  goe'n  avond  en  goe'n  dagh  : 
Maer  kondt  gh'  uw  wenfchen  goed  doen , 

't  Sou  my  ontwijrTelick  wat  meer  deughds  aen  mijn  bloed  doen Dan  ick  wel  hopen  magh. 

Jan  had  een'  taeye  Koorts ,  en  't  was  fijn  quade  dagh. 
45.  Weinigh  is  al. 

J^  J  Y  zijn  niet  beter  als  half  geck. 
Met  goed  by  een  te  fch rapen  ; 

Hy  hoort  geruft  tèflapen , 
Die  maer  verfekert  is  van  voedfel  en  verdeck.  1  r¡ia.  f.  $. 

46.  Acbnocs  ontleght. 

JAn  fagh  een  arm  man  naeckt ,  maer  focht  geen  geld  te  derven. 

Ick  fterf  van  kou ,  fei  d'arme  man , 
Soo  doen  wyallcgaer,  fprackjan, 

Want ,  wierd  een  menfch  niet  koud ,  een  menfch  en  fou  niet 
ftervèn. 

B  b  b    %  4;.  Ver- 
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47.  Vertalingh. 
VErtaek  een  werck  Too  wel  als  doenlick,  en  foo  naer 

Den  oorfprongh  als  'c  behoort,  om  goed  te  zijn  en  waer,      * 
'tSal  't  eigen  druckfel  zijn  van  die  munt  :  maer,  Vertaler, 
Bewijit  ghy  my  daer  op ,  ghy  zijt  een  flecht  betaler : 

Lijdt  dat  ick  u  den  aerd  van  uwen  arbeit  leer'; 
Kieíl  fchoon  Tapijte-werck ,  en  keert  het  gins  en  weer , 

Eeríl  op  de  rechte  zy ,  't  zy  dat  gh'  op  dier  of  kruyt  fiet : 
En  dan  op  't  averechts ,  en  lett  eens  hoe't'er  uy  t  fiet 

48.  Aen  een'  Slaper. 

Díe  íbnder  droomen  flaept  is  dood  en  fonder  wefen : 
Die  droomt ,  fpeelt  puer  den  geck ,  en  is  het  íbo  veel  bet 

Als  hy  't  felf  min  gelooft :  wat  raeft  ghy  naer  uw  Bed , 
Hoe,  hebt  ghy  fu  leken  haeft  om  dood  of  geck  te  wefen? 

49.  Onacbtfaembeiu 

'  Aer  't  eewigh  werck ,  een  menfeh  te  wefen , 
En  goed  noch  quaed  hier  naer  te  vreefen , 

Men  waer  wat  onbekom  mert  boos : 

Maer ,  arme  menfehen  ,  boos  en  broos  ? 

50.  Mis-fcbepfel. 

'  fchijnt  het  wel  te  hooren ,  Jan , 

Wat  u  mijn'  Luyt  doet  hooren : 
Maer  vat'er  grond  noch  reden  Van  : 
Ghy  zijt  een  Monfter ,  lieve  Man , 
Een  Ezel  fonder  ooren. 

5 1.   Aai  Jan  Vos ,  op  fijn'  Tranen  over  de  dood  van  de  Princefle  Royale , 

my  toege-etgenx. 

UWTranen-werck,  Jan  Vos,  en  is.  maer  half  te  pr  ijlen  : 
Dit  heb  ick  u  tewijferi; 

Doet  eenevleck  daer  uyt,  en  die  foo  groot  als  ick. 
De  reil  is  Loffelick. 

%i    Voors  Draegbfar.nbeit 

■pLoorlaet  fich  laden  als  een  Muyl , 
*  EndiaeghtmeeralsdVy  ilerc!ve Venten: 

En ,  maeckt  men  't  hem  te  bont,  den  Uyl 
Trooft  fich  niet  als  met  Sacramenten , 

Men 

(^Hy
i 
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Men  vindt  in  Floor  aen  Tongh  en  Hert , 
Daer  goe  Doftoren  meeft  na  vragen , 

Wanneer  een'  wond  genefen  werdt , 
Wel  fweeren  eerft ,  en  dan  wel  dragen. 

53.  Biecht. 
BEfwaerde ,  komt  tot  my ,  heb  ick  God  hooren  feggen :  Mati6.n.x8. 

DePaep  wil  'tGodontleggen, 
En  roept ,  komt  maer tot  my. 

Welck'  is  de  befte  zy  ? 
54.  Aen  goeden  Dirck. 

DIrck ,  zijtghy  nu  te  goed  om  my  eensmet  uw' pen 
Te  groeten  3  die  van  ouds  uw  Vriend  en  Dienaer  ben  ? 

Ick  hoop ,  't  fal  overgaen ;  daer  heb  ick  noch  wel  moet  toe  j 
Want  datghy  quaed  foudtzijn ,  daer  zijt  ghy  my  te  goed  toe. 

5  5 .  Deugbd  ontleght. 

DIrck  pleeght ondanckbaerheiten  prijftfe :  fiet  hoegeeftigh : 
Men  preeckt  hem,  Kat  en  Hond  zijn  danckbaer  voor  het  goed 

Dat  haer  de  menfche  doet : 

Wel ,  feght  hy ,  verght  ghy  my  die  deughd ,  en  is  fy  beeftigh  ? 
5<5.  Liefde  voor  Leed. 

En  doet  my  ongelijck :  van  Weften  en  van  Ooften 
Is  dat  der  vromen  tael ,  en  die  tael  kan  my  trooften. 

Maer  dat  mijn  Vriend  flch  felfs  verongelijckt  en  fchent 

Om  my  geen  recht  te  doen ;  daer  tegen  ick  beken  't , En  vind  ick  hoofd  noch  trooftin  Ooften  noch  in  Weften. 

Wat  feght  gh'er  toe ,  mijn  hert  ?  God  duy  d'  het  hem  ten  beften. 
57.  Danck.  voor  een'  gift. 

ICk  focht  wat  ongemeens,  wat  feldfaems  te  bedencken , 

Daer  mede  ick  uwe  gunft  ten  deel'  vergelden  moght: 
Maer  't  was  oud  en  gemeen  al  wat  ick  u  kon  fchencken  : 
Dit  ongemeen  in  'tend'hebickutoegedocht: 
'k  Schenck  u  een  danckbaer  hert,  dat  noemt  men  alle  dage, 

Maer  mog'lick  is  't  by  u  foo  vreemd  als  in  den  Hage. 
58.  Van  Jan. 

M' 

JAn  houdt  een  Tafel  alle  daegh 

J  Als  waer'  hy  Waerd  en  Gart  t'huys : 
Het  Rijmen  brenght  my  aen  de  vraegh ; 

S maeckt  dat  niet  wat  na  't  Gafthuys  ? 
Bbb  3  19-  °? 
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59.   Op  den  Geboort-dagb  van  een'  Joffrouip. 

Vier  Kruyflèn  tekent  ghy ,  en  hebter  vier  beleeft. 

Se^ht  den  Gekruyften  danck ,  dies'  u  heeft  laten  leven ; 
En ,  wenfcht  ghy  om  wat  meer  dan  Hy  gegeven  heeft , 

'k  Wenfch  Hyd'er  u  noch  vier  by  d'eerfte  vier  will'  geven. 
Maer ,  fien  ïck  achter  om ,  'k  heb  in  die  eerfte  vier 

Storm-winden  Kruysweeghs  door  uw  Huys  en  Hert  fien  ruyflen : 
Des  wenfch  ick,  met  een  fchrick  van  diergelijck  getier , 

God  gev'  u  Kruys  by  Kruys ,  maer  niet  meer  fulcke  Kruyfiên. 

L 
60.   Op  bet  boucquet ,  daer  in  vier  Krujjfen. 

Etop  mijn  Sinnebeeldjen  vry : 
Ghy  derft  vier  KruyiTen  noemen : 

Ben  ick  niet  zediger  als  ghy  ? 
Ick  foeckfe  te  verbloemen. 

61.  Aen  de  felve. 

Vier  Kruyfiên  in  uw  fchild  ?  God  gunner  u  noch  twee  na , 

En  noch  t\vee,fo  ghy  't  wenfcht. Maer  denkt  eens  aen  den  fchat 
Die  ghy  alreeds  belitt ,  lbo  ghy  't  te  dege  vatt , 
Het  machtigh  Amiterdam  is  maer  foo  njck  op  een  na. 

61.  I»  't  Stamboeck^  van  Joffrottiv  Catharina  Quefliers. 

T~\  Aer  't  foo  vol  Rooien  ftaet  en  was  ick  niet  te  noemen  : 
*-^  En  daerom  fpaer  ick  hier 

Uw  koftelick  papier. 

Wie  dac  daer  tegen  fpreeck',  ghy  mooght  het  niet  verdoemen , Gedenckt  u  niet,  Queftier? 

Mijn  Land  en  werpt  niet  op  als  ydel'  Korenbloemen. Hoefchickte  flikken  flof, 

Dat buytenonkruyd  heet,  ín  't  binnenftvandenHof? 
63.  Wijde  Franfcbe  Broeckea. 

~ï~\£'  reden  van  de  wijde  Broccken 
•*-^Is  light  te  vinden  fonder  foecken  : 
Bchalven  die  de  Mode  geeft, 
Seghick'er  fonder  )ock  toe, 
Nu  alle  Vrouw  de  Broeck  aen  heeft , 
Hoort  alle  Man  de  Rock  toe. 

64.   Comedien. 

jCkhaet  het-Kamerfpel  foo  ver  het  haetbaeris, 
ASooverhetfondighis  is  't  haetbaer,  dat  'sgewis, 

En 
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En  íbndigh  is  't  foo  ver  als  't  fonde  kan  verwecken  : 
Maer  doet  dat  fondigh  af,  in  't  lacchen  en  in  't  gecken 
Met  het  onibndige  vindt  fich  de  fonde  niet : 
De  wij  fe  geckt  en  lacht  met  alles  wat  hy  fiet. 

65.  Aen  Joffrouw  Adr.  Le  Thor. 

TS  't  Niewe  jaer,  Le  Thor  ?  en  moet  ick  't  daer  voor  keuren , 
-■■Daer  ghy  'r  my  't  feffens  foo  doet  keuren,  en  verbiedt? 
Waer  't J  aer  volkomen  niew ,  daer  moft  wat  niews  gebeu  ren  , 
En  't  is  heel  averechts  dat  tuiTchen  ons  gefchiet. 

Ghy  zijt  van  ouds  beleeft ,  en  blijft  het  altijd  wefen , 

En  ick>  ondanckbaer  ick ,  in  't  nemen  even  ftout  : 
WatNiewe-jarigheit  kan  yemand  daer  uytlefen  ? 

'tjaer  heet'  foo  niew  als  't  wil  3  naer  onfen  ftijl  is  't  oud. 
Ey,  helpt  ons  aen  een  niew,  in  plaets  van  't  oude  leven  j 

En  fchaft  my ,  fonder  yet  te  fchaffen ,  niewe  waer ; 
Ey,  omdeniewigheit,  maeckt  eens  een  eind  van  geven, 

't  Sal  my  de  niewfte  zijn  en  lieffte  Niewe  jaer. 
66.  J  O  C  K, 

Aen  den  Heer  van  Puttershoeck  op  fijn  Geboorte  mael  i<S<Jï. 

CEs  Kruyfien  en  een  half,  thien  feiTen  met  een'  vijf? 
^Wel,  Heer  van  Puttershoeck,  en  hebt  ghy  noch  geen  Wijf? 

Ey  lieve ,  maeckt  het  kort :  die  fchoone  iilver'  Haeren 
Vermanen  u  ,  metmy ,  in  aller  fpoed  tepaeren. 
Maer  wilt  ghy  foo  veel  doen ,  en  trecken  naer  uw  graf, 

Eer  ick  in  't  mijne  raeck,  en  in  dat  faligh  fterven 
My,  neftens  anderen,  een  Tonnetje  doen  erven, 

Soo  fpeel  ick  Nichje ,  Neefje,  en  raed'  het  u  plat  af. 
67.  Reden  onreden. 

\  /f  En  fagh  Dirckfelden  op  gebrilde  Bil-gemacken : 
**■*■  De  reden  was  bekent  •,  de  goede  knecht ,  och  arm , 

Had  weinigh  droogh  of  nats  te  fteken  in  fijn'  darm. 
Want  eten  gaet  voor   

Eens  vondm'  hem  by  geval  in  't  heimelick  gefeten , 
En  riep  hem  metter  h  aeft ,  hy  moft  ter  Tafel  gaen : 

Neen ,  feid'  hy ,  met  verlof,  'k  en  kan  hier  niet  van  daen , 
Want   gaet  voor  eten. 

68.  gttigèn 
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68.  Quiften  of  fparen. 

TCk  weet  niet  of  't  de  jonckheit  weet  j 
•*•     Maer  't  is  een  machtigh  fcheel , 
Of  yemand  veel  van  weinigh  eet , 

Of  weinigh  eet  van  veel. 

69.  Averechts  bef  beid. 

DIrck  had  fijn'  vingeren  wat  hertelick  gebrand t : 
En  men  berichte  my ,  als  ick  naer  hem  liet  vragen , 

't  Was  aen  de  beter  hand ,  het  zeer  begoft  te  dragen  , 

Daer  ick  niet  beter  wift  of  't  was  aen  d'arger  hand. 
70.  MJsdracbt. 

TQkdedenaer  een' Ruy  ter  vragen 
•*Die  om  mijn  gunfte  was  begaen  ■, 
Men  lei ,  daer  was  geen  t wijffel  aen  , 
Hy  had  lich  doorgaens  wel  gedragen : 

M' 
J 

Maer  't  was  aendachtigh  te  verftaen ; 
Hy  fchroomde  niet  als  voor  de  flagen , 
En  was  foo  doorgaens  door-gegaen. 

71.  Frotaren  troofi. 

'  Ans  quaed  doen  is  min  quaed  als  't  goed  doen  van  een  Wijf  j 
Doch,  Vrouwtjens,  weeft  te  vreden  ; 
Het  is  een  Bijbel-reden, 

r«dec+».r+.  Maer  't  Boeck  is  Apocrijph. 
72.  fierflagb. 

•  An  geck ,  en  Anne  mal ,  en  't  huys  vol  kloecke  kindren  ? 
'k  Wil  Annens  eoeden  naem  met  arg-ewaen  niet  hindren : 

Veel  liever  fcgh  ick,  naer  de  liefde,  fiet  eens  hier, 

Hoe  komen  ileen  eji  ftael ,  twee  viefeloos',  aen  vier  ? 

75.   Koih. Erdt  d'Olie  uyt  het  zaet geflagen  :, 
Sy  wailèr  in ,  dat  hoeft  geen  vragen : 

Maer  hoe  komt  vier  uyt  ftael  en  ft  een  ? 

Sy  geven  't  beid',  en  hebbsn's  geen. 
74.  Op  de  verkeerde  ïVereld  vanden  Heer  Corneüs  Udcmans. 

I  Ck  hoorde  Mans  en  Vrouwen 

*  Mis-feggen  van  dit  Werck , 
Als  of  ly  klagen  wouwen 

't  Gingh  mis  van  't  oogemerek  : 
Het 

W. 
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Het  hiet  verkeerde  Wereld , 

En,  ver  van  dat  beleid, 

'c  Was  om  en  om  beperelf 
Met  tucht  en  heiligheit. 

Maer ,  klagers,  leert  hem  prijfen , 
Die  u  foopnjslick  leert: 

Om  u  't  verkeert  te  wijfen , 
Wijfthy  u  't  onverkeert. 

De  deughdiiaetin  den  luyfter 
Van  Aerd  en  Hemel-rijck, 
Op  dat  de  dicke  duyfter 

Van  d'ondeughd  beter  blijck'. 
Die  volgen ,  defe  fchouwen , 

Bey  leert  ons  Udemans  : 
Watfeggen  nu  de  Vrouwen, 
Wat  dencken  nu  de  Mans? 

75.    Geen  verfebot. 

OTaegh  lightghy  my  en  plaeghtom  penningen  te  fchicten  > 
^Opintereft?  geenfins  :  om  niemendal ,  te  leen. 
Ey,  Dirck,  verfchricktmy  niet;  hetilaetmyin  mijnle'enj 
Geen  dingh  en  doet  my  meer  verfchieten  als  verfchieten. 

76.  Penningen  op  intereft. 

wilt  my  penningen  doen  onder  u  beleggen : 

'Dat  's  wel  j  maer  penningen  en  penningen  zijn  twee: 
Dirck,  om  recht  van  't  belegh  van  penningen  te  leggen, 
Een'  fack  legh-penningen  belegh  ick>  neemt  die  mé. 

77.   Op  Jan.^ 
JAn  ftinckt  van  hovaerdy  ;  en  derft  llch  wel  gewennen 

Te  grimmen  langhs  de  ilraet,  foom' hem  geen' eer  en  biedt: 
Maer  mijn  gelicht  is  kort ;  en  moet  ick  hem  juyft  kennen  ? 
Hy  is  fich  aller  naeil,  en  kent  fijn  fel  ven  niet. 

78.  Aen  Jan  tuft  toe. 
\7  Eel  rijekdoms  komt  u  toe :  maer  lett  van  waer ,  en  hoe : 

*  Al  dat  u  toekomt ,  Jan ,  en  komt  u  juyfl:  niet  toe. 

79.  Voorhoutfcbe  Tour. 

Oe  't  met  den  handel  en  den  wandel  indenHaeghis, 

En  of 'er  't  volck  wel  foo  gerechtigh  als  geraegh  is , 
II.  Deel.  Ccc  En 

GS; 

H 
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En  weet  ick  niet  foo  nauw ;  God  kent  de  handelaers  j 

Ten  minften  ift'er  vol  oprechte  wandelaers. 
80.  Op  1  Lacke  Scboteltjens  ingelegbt  met  Veerlemoer ,  tot  een" 

Nieir>£-jaers-gtft. 

'"pWeele'egeSchoteltjens?  een  fchoone  Niewe  jaer? 
-*-  Twee  le'ege  ?  dat  's  niet  waer : 
Neemt  vry  het  heel  Niew  jaer,  om  't  Raedfelteftuderen. 
Ick  en  vereer  u  niet ,  ick  fpeel  u  maer  een'  toer ; 
De  Dochters  heb  ick  niet ,  ghy  ibudts'  oock  niet  begeeren  -, Soo  fend  ick  u  de  Moer. 

8r.  Op  de  Plantagte  van  den  Heer  Uytenbogaerd ,  \>y  Naerden. 

DEes'hooge,  dorr'  en  droog'  Acrd Was  qualickeen  goed  oogh  waerd  > 
En  ghy }  vernuftigh  Man , 

Treckten  geniet'er  van, 
Wat  ick  en  mijns  gelijck  van  vett' Aerdnietenkan. 
Gaet  aen ,  Heer  Uytenbogaerd. 
Die  vreughd  en  voordeel  lbogaert , 
Gaert  meer  vruchts  uy t het Bofch alsyemand  uyt den  Bogaerd. 

82.     D  A  N  C  K, 

Aen  Joffr€un>  AdrianeleThór,  voor  het  Contrefeitfel  van  een  oud  Man ,  een 
jvoircn  Kopkcn,  ende  idick,fcbellige  Citers. 

X^Ry  leflen,  Adnane,  hebt  ghy  my  willen  geven , 
■*-^Dry  lefíen  alíbo  nut ,  als  ick'er  geen'  en  ken  : 
Een  oud. Man  komt  voor  uyt ;  diethoontmy  wat  ick  ben, 

En  hoe  na  't  uyterile  gefchcid  van  dood  en  leven. 
Dacrvolghteen  witte  Kop:  die  raeckt  my  even  na. 

Die  wirtc  Kop  is  lecgh  ;  wat  fal  ick  daer  toe  feggen  ? 

Koft  ghy  my  aerdiger  mijn'  witten  Kop  voorleggen  , 
Mijn  hedeloofen  Kop ,  als  met  fijn'  wederga ? 

In  't  ende  komt  het  Fruyt,  als  't  laeft  van  dry  gerechten  > 
't  Aenlienehckfte  Fruyt  dat  oyt  aen  tacken  hingh: 
Dat  Fruyt,  vermaentghy  my,  enickzijnaleendingh, 
Van  buy  ten  geen  foo  puyck ,  van  binnen  geen  íbo  Hechten. 

't  Hof  heeft  my  opgevoed  t  •,  dat  light  u  in  den  fin , 
Dat  Hof  lijn  uytcrlick  is  niet  als  Goud  voor  d'oogen : 
Maer  die  't  daer  binnen  foeckt,  valt  min  of  meer  bedrogen  > 
Soo  fchoon  als  't  buyten  is ,  foo  weinigh  ileeckter  in. 

Danck 
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Danck  hebt ,  beleefde  Maeghd :  meer  ftaet  u  niette  wachten ;  ' Opgaefpaft  wedergaef,  naer  aller  Volckren  recht  : 

Maerickbenovergaeftj  en  dit 's  oock  Hooffch  gerecht, 
Daer  ftof  en  tongh  gebreeckt ,  betaelt  men  met  gedachten, 

83.  Graf-fcbrift  van  Joffroiw Charlotte  Marie  van  Dorp-. 

Hier  lei  men  't  fterftelick  dat  my  de  dood  ontnam > 
't  Naeft-jonghfte  Schepfel  dat  van  Dorp  en  Trello  quam. 

Gefonde  vijf mael  acht,  acht  ongefondejaren 
Lietmy  des  Hemels  gunft  en  ongunft  wedervaren. 

Hetend  was  louter  gunft,  want  daer  in  vond  ick  'tend       Y^  f-j 
Van 't  volle  feilen  deel  mijns  levens  taey'ellend.  >nub: 
Lof  zy  Hem  die  mijn'  Ziel  verloften  en  verheughden , 
Daer  geen  begin  van  leed ,  geen  end  en  is  van  vreughden. 

84.  Acn  Khes.  '  J 
j^Lacs,  ghy  kuntmy  niet  krencken, 
-"-^-Al  laftert  ghy  uw'  hees : 
'k  Heb'  wel  een  ander  vrees ;  "T 
Wat  mo^ht  de  wereld  dencken 
Als  my  een  Deughniet  prees  ? 

'      '  S5.    H/y^Hofwijck. 
Dit  's  Hofwijck ,  een  Kafteel  lbo  gfoot  fchier  als  een  Kluys, 

Pas  vooreen'  kleine  Kar ,  of  pas  vooreen  groot  Muysje  -, 
Als  ick  hier  binnen  tré,  foofeghtr&',.Ickgaop  't.huys: 
Maer  ick  fegh  (  met  verlof}  ick  ga  eens  ophetiknysje. 

86.   Óp  het  Graf  r.fwOl.Crom^el. 

W/  Aer  Crom  wel ,  wel  waer  hem  dien  Cromwel  die  hier  leit : 

*  v  Maer  Crom  en  was  noy  f  wél  ■,  is  'tnietgenoegh  gefeit? 
87.   leed  op  ked.  3Í<? 

TCk  iien  ufaëtÜ&VooïpÖött gMñ ■{  .-.sw  o'J 

-•■Teun  ,  werdfr^öSgelijcVged&cn  J       •  ;' 
Dat  God  en  ghy  tèn  beften  weett  •,  '    <Q 

Het  is  my  leéd'tét  in  mijn  bloed' : 
Maer  'tis  my  noch  wel  eens  lbo  lfeedv  s'  «o3 

Soo  tif ̂^ü°^ërf1cir%élijc^eiï'trb.ég.3^>I^*>oi>I  ad 
8kvDróoii&fïeim. 

'll/'Ie  weet  wat  droomen  is  ?  ick  weet  hét  -,  eri  wie  met , 
'*  Dieopfijnfelven  j  néertvdieinfijniéLveüiiet? 

Ccc  2  Siet 
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Siet  innewaerts ,  en  denckt  wat  dencken  is :  dat  's  Droomen, 

Die  fonder  dencken  is ,  is  aen  fijn'  dood  gekomen. 
Maer  ñapen  fcheelt  foo  veel  van  dood  zijn ,  als  de  dood 

Van  fwijmen,  en'tgerol,  van 't  liggen  van  een' kloot. 
W<y  dencken  ilapende:  maer  dampen  die  doen  ilapen 
Doen  dat  wy  ons  in  ons  aenfchouwen  en  vergapen : 
De  Reden  doet  wat ,  maer  belemmert  en  verwert} 
Soo  komt  dat  droomen  emft,  en  dencken  dunckenwerdt. 
Gaeten  bouwt  redenen  van  hopen  of  vanfchroomen 
Op  by  de  Son  of  by  de  Maen  gefufte  Droomen : 

Wat  dunckt  u ,  is  't  niet  feer  al  eenerlei  gedrocht, 
Of  wat  ick  heb  gedacht ,  of  watmy  heeft  gedocht? 

89.  Op  een  wekelicke  Courante. 

Hier  ftaet  niet  hoefeftaen,  de  faken,  hierofdaerj 
Maer  hoefe  mochten  (raen,  waeryederswenfchenwaer. 

90.   Aen  Juffrouw  du  Mont ,  met  mijn  Korenbloemen. 

Dït  eifchte  my  uw  Man ,  en  daerom  derv'  ick  't  fenden , 
Ick,  dieunoytenfagh,  u  die  my  noy  ten  kenden: 

Of  ghyder  mogelick  noch  vrucht  noch  vreughd  in  vöndt, 
Geeft  hem  de  ichuld  die  beid'  uw  hert  is  en  d  u'  M  o  n  t. 

9r.  Weiwveñaen  Les. 

Tf  En'  Vrouw  fchoon  en  eerbaer ■*— '  Gebeurt  niet  alle jaer : 
■Hy.rffagh  wel  eens  vertrouwen  y 
Die  tweemael  kan  vertrouwen. 

I  92;.  Rijm~dtt>angb. 

"     f\F  arrd're  fwijgen  dat  ick  fegh  ,• 
^^  Die  rijmen  wi) ,  ̂ oet  van  den  wegh: De  waerheit  moeter  warom  jijcjen  >  )j 
En 't  is  een' logen  van  ter  zijden  >  1 
DieomdenRijmtebèrdekomt:  . 
Beft  doet  hy ,  •  éiek  beft  vermomt  j 
En ,  is  't  waer, ,  dat  Poëten  liegen , 
De  kloeckfte  zijnjt',  .die  foetft  bedriegen. 

.  93-  °f  Ockenburgh. 

"p\E  Mufenfoecken  't  vocht:  wié  fou  die  Joffers  lbecken *-^  ín  defe  dorre  hoecken?    ' 

Sy 
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Sy  fullender  nochtans  van  geenen  dorft  vergaen  • 
De  Waerd  hecc  Wefterbaen > 

Die  heeft  haer  haer'  Fontein  verleidt  tot  in  fíjn'  Duynen  >. En  Pindus  in  Losduynen. 
94.   Op  D.  Mich.  Sprangers  Haften  in  Brand. 

TJEfAt  zijn  der  Lellen,  en  hoe  ftichtelick  vertaelt  • 
*V  Door  een  onfteken  hert  uyt  eenen  brand  gehaelt ! 

Voelt,  Haften ,  voelt  uw'  icháj  maer  oock  uw'  baet,  en  karmt niet  - 
't  Oud  feggen  is  vervult  door  Spranger  j  Brand  en  armt  niet. 

95.  Jans  lof. 
HEt  is  waerachtigh ,  Jan , 

Ghy  zijt  een  eerlick  man : 
Waer-achtigh  is  het  -,  maer 
Dat  is  wat  min  als  waer. 

96.  Taert  tot  een'  Niewe-jaers  Gift,  1659. 

TT  Ier  mede  wenfcht  men  u  nochacht-en-dertigh  Maertenj 
•*-  -■■  Uw'  Vrienden  foo  veel  vreughds,  uw'  Kind'ren  foo  veel Taerten. 

Meer  heb  ick  dit  gepleeght :  maer,  watickfchreefofgaf, 
Daer  moght  lijn  leven  niet  een  Jaerigh  Taertjen  af. 

Soo  back  ick  't  felver :  Want ,  als  leck're  Luy  verklaren , 
't  En  kan  haer  niet  wel  gaen  die  fonder  Taert  verjaren. 

97.  Aen  een'  Vriendinne ,  met  mijn'  Korenbloemen. 

p\It  Boeck  was  u  belooft ,  maer  met  een'  Eed  daer  by , 
■*-^Ghy  moft  het  halen  ,  of  en  kreeght  het  noyt  van  my. 
Hier  is  het  Boeck  nochtans :  den  Eed  is  my  berouwen : 

Het  ¡uy  dt  wat  feldfaem ;  maer  het  recht  is  op  mijn'  zy  j 
Ghy  zijt  te  vromen  Vrouw  om  u  mijn  Woord  te  houwen» 

98.  Overduyvelfche  boosbeit. 

Y\7  Y  overfondigen  den  Duy  vel  •,  die  'ck  noyt  las 
*  '    Dat  Dronckaert,  Woeckeraer,  of  Hoerejager  was. 

^.  Op  eenen  gefneden  Roemer  van  Joff.  Cornelia  Kalf. 

TVIt's  't  handwerk  van  eenKalf:  mag  ik  niet  Poot-werk  feggen? 
-*--'  Die  't  woord  met  en  gevalt  magh  't  fien  te  wederleggen : 
My  dunckt  het  eigen  ;  ja,  Cornelia,  't  is  waer, 
'tZijn  Kalverpoorjcns  en  een'  wonderlicke  Waer. 

Sy  maken  flechte  Waer  tot  Waer  van  hooger  waerde. 
De  rijckfte  Koningen  vervallen  tot  deraerde : 

Ccc  3    .  Die 
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Die  Pootjens  hebben  noy t  te  vreefen  voor  gebreck  •" Sy  maken  Glas  rot  Goud  met  anderhalven  treek. 
Maer ,  Pootjens ,  weeft  verdacht  •,  Goud  maken  en  vertieren 

Is  tweederhande  kunft:  fulck  Goud  voor  mijn' papieren , 
Is  dolle  koopman  fchap  •,  en ,  fooghy  't  niet  en  ftaeckt , 
Scnrickt  voor  de  banqueroet ,  't  is  Goud  tot  Glas  gemaeckt. 

100.  Op  den  [elven. 

DOe'ckdefen  Roemer  kreeghin  mijn  vernoeghtgeiïcht; 
Siet,  feid'  ick,  't  heefter  al  geweken  en  gelwicht 

Voor  d'oude  Roemers  j  maer 'tniewRoemertjevermant'er  : 
Dat  onderteken  ick ,  en  zegel  het : 

Constanter, 

ioi.  Op  een  ge fnedeu  Roemer. 

ALs  ick  een  Glas  befie  met  fteenen-ftift  befchreven , 
Naer  datick  langh  en  breedt  fijn  wefen  heb  veriint , 

Is  dit  de  befte  naem  dien  ick  het  weet  te  geven , 
Doorluchtigh ,  hard ,  bruyn,  broos  papier,  met  witten  Int. 

101.   Aen'Joff.ComelhKilï,  opb.ier  kpnjlige  Schriften. 

DAnckhebt,  meer  waerde  Vrouw  als dobblendanck  en-meer, 

Voor  d'uy tgelefen  my  bewefen  gu  nft  en  eer : 
Maer  wacht  mijn'  uytfpraeck  niet  op  't  meer  als  manlick  trecken 
Vanuw'manhaftePen,  halfprijlén,  waer  half gecken :  * 
Volprijfen ,;  meerder  macht  te  vergen  als  de  mijn  ■, 
Die  'ck  van  verwond'ren  voel  macht  Tonder  machete  zijn. 
't  Is  waer,  ick  ftick  in  't  woord  dat  tuflehen  Tongh  tñ  Lip  fit', 
Als  ick  ten  einde  vind  een'  Vrouwen  naem ,  enjeripfet. 

103.   Aenh.ier'  Nicbt  Joff.  Adriana  Ie  Thor. 
T)Eleefde  Maeckelaers,  die  my  het  kunftigh  pand 
•*-^  Van  uw'  Cornelias  onvrouwelicke  hancf, 
My  onbekende ,  my  onwaerdc ,  doet  verfchiinen  ■, 

't  Gedencken  van  diegunft  fal  noyt  in  my  verdwijnen : 
Neemt  vaft  dees'  wed  er- gun  ft,  en  belicht  mijnen  raedj 
De  rechte  vrientfehap  light  m  't  lïraffen  dat  misftaet. 
'tMisftaetu,  enickftraf  't,  een'  tweedepen  te leenen 
Totluyftervanüw  Dicht,  datièlf  ftaetopiijn'beenen  :  £1* 
Dencktof  ghy  't  pnjfen  lbudt:  (ick  ftel  my  in  uw'  fté) Als  ick  Sneew  witten  wou  of  Goud  verbruiden  dé. 104.  Op 

'..-? 
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104.  Op  de  Hof-bloemen  van  D.  Vol.  ab  Oofterwijclc. 

"DLoem-vrijers ,  ydel  van  betrachten , 
•'-'Die  Moeyte,  Tijd ,  Geld  en  Gedachten 
Aen  's  werelds  zijden  Somer-kleed , 
De  bonte  voddery ,  befteedt  j 
Leert  eens  ten  halven  doolwegh  keeren , 
Werdt  eens  Bloem-y verigh  met  eeren , 

Raepteensuw'iïnnenuythet  flijck, 
En  befightiè,  metOofterwijck, 
Aen  d'onwaerdeerelicke  blad'ren 

Die  hy  voor  u  heeft  willen  gad'ren : 
't  Zijn  Bloemen  daer  men  tot  in  't  hert 
Kracht ,  geur  en  geeft  gewaer  af  werdt , 

't  Zijn  Bloemen  die  noyt  en  verwekken , 
't  Zijn  Bloemen  die  haer  laten  melcken , 
En  hoefe  meer  gemolcken  zijn 
Hoe  meerder  Honigh ,  Olie,  Wijn, 
Hoe  meerder  heiligh  nat  fy  geven ; 

't  Zijn  Bloemen  uy  t  den  wegh  van  't  leven , 
C  In  een  woord  werdt  ghy  't  beter  wijs ,  _) 
't  Zijn  Bloemen  uyt  Gods  Paradijs. 

105.  Op  de  felve. 

T"\E Bloemen,  Oofterwijck,  by uw'handuytgelefen, 
■•-^Verdienen  dat  altoos  by  alleman  te  weien. 

iof).  Van  Jan. 

"O  Ens  quam  de  waerheituyt  Jans  onbefchaemde  backhuyss 
■*-^Hy  ftond  my  niet  ter  fpraeck,  en  nam  voor  allen  fchijn  ,. 
Dat  hy  niet  ledigh  was ,  maer  dat  hy  't  ftracks  fou  zijn. 

't  Was  waer ,  hy  fat  op  't   
107.  Drtnck  dwangh. 

T"YTrck,  noodt  ghy  my  te  gaft ,  en  queltghy  my  ? 
■'-'Dat  zijn  twee  al  te  feer  mispaerde  dingen : 
Ey  lieve ,  laet  my  cene  letter  vry : 
lek  houw  van  drincken,  Dirckj  maer  niet  van  dringen. 

108.  op  het  Contrefcitfel  van  een  Joffrowv. 

Slet  ghy  niet.Konftenaer,  datudekonft  begeeft. 

Wat  mooght  ghy'  uw  Verw  verftrijeken , 
Meent  ghy  te  doen  gelijcken 

Dat  geen 'gelijck  en  heeft?  109.  Tnjn 
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109.  Trijn  aen  haef  Schilder. 

E  En'  Vrouw  is  maer  half  werck,  fei  Jan  de  Schilder.  Trijn, 
Die  geld  verdienen  quam  om  fijn  model  te  zijn , 

Soo  fy  dat  vonnis  hoord'  en  wild'  haer  niet  ontdecken : 
Wegh ,  feid'  fy ,  Philofooph  -}  daer  valt  geen  oogen-fchijn , 
't  En  is  niet  goed ,  half  werck  te  laten  fien  aen  gecken. 

110.  Aen  den  Heer  van  Bratidwijcko/»  de  fes  eerfie  Boecken  van  Virgilius 

hy  hem  overgejett. 

T  TWDrucker,  Wefterbaen,  verdient  een' fcherpe  les: 
*^  Met  een  Boeck  heeft  hy  laft  mijn'  Boeck-fael  te  verfraeyen : 
Met  een  eenvoudigh  Boeck  had  hy  my  konnen  paeyen , 

En  fendt'er  my ,  vooru,  door  u  vergulde  fes. 
m.   Op  het  felve  Boeck¿ 

C  Ou  niet  Virgilius  fijn  Geeft  noch  ergens  fweven  ? 

^Hoe  wenfcht'  ick  hem  te  fien ,  hoe  pooghd'  ick  hem  te  geven De  kunde  van  de  Tael  die  Wefterbaen  hem  leert  ? 

Koft  hys',  hy  kufte  fich voorfeker. ,  dus  gekeert 
Van  fout  Roomfch  in  foet  Haeghfch  j  voorfeker  foud  hy  trachten 

Weer  een' Latijnfchen  keer,  met  niew'Romeinfche  krachten, 
Te  geven  aen  fijn  werck :  en  deed  hy  dat ,  goed  man , 

Wat  een'  Virgilius ,  denckt  Lefer ,  had  men  dan  ? 
iiz.  Dirck  verweven. 

DTrck  is  een  Edelman,  en  trouwt  een  Wevers  dochter, 

En,  voorhetfchoonftenoch,fy  focht  hem  niet,  hyfochther: 

Wel,  Dirck,  wateengeluckin  'tibeteNiewe-jaer, 
In  eenenoogen bliek  gerrouwt  en  Wevenaer? 

113.  Frxpofttio  pro  Advertía. 

HPRijn  heeft  een'  nièwen  treek  gevonden  fonder  liegen , 
-*■  Tenuytvoer,  feghtfy,  van  haer'  ouderen  gebied : 
Haer  moeders  les  is,  Trijn,  laetu  voor  nier  bedriegen, 

En  volgende  die  les  foo  doets'et  oock  voor  niet. 
114.   Op  het  Graf  van  den  Hecre  J.  Cats. 

"JP|E  ilechtfte  wederhelft ,  van  twee  die  t'famei/waren 
-*-i'     Dat  Cats  hiet ,  light  alleen  te  meucken  in  dit  Graf  j 
Debcft' isuyt  een'huervan  dry-en-tachtigh  jaren 

Gefcheiden,  met  den  roem  die  haer  haer'  waerde  gaf. 

Soo 
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Soo  weinigh  is  genoegh ,  daer  veel  waer  weinigh  feggen : 
De  Ziel  leeft  ver  van  't  lijf }  tot  datfe'r  weer  na  tael', 

De  Naem  door  Nederland :  laet  dit  geraemt  wat  leggen ; 
Al  fchijnt  Catseenmael  dood  ,  foo  leeft  hy  noch  twee  mael 

115.  Ander. 

f~^  Ats  light  hier  in  :  neen  ?  waer  het  Cats, 
^-^Het  waer  een'  kift  vol  Tonnen  fchats : 
Nu  is  maer  Cats  fijn'  Cas  begraven  -, 
Die  Cas  wel  eer  vol  fchat  van  gaven  j 
Die  gaven ,  daer  men  Cats  by  kent 
Soo  ver  de  Son  rijft  en  belendt  > 
Dat  hoofd  daer  in  die  finnen  wrochten 

Die  foo  veel  fins  ter  wereld  brochten  -, 
Die  oogen ,  dat  verlieten  paer 
Van  lefen  wat  leeswacrdigh  waer  ■, 
Die  ooren ,  foo  bedaert  geboren 
Om  woord  en  wederwoord  tehooren  ■> 
Die  mond  foo  matelick  getucht 

In  droog'  en  vochtige  genucht  > 
Die  tongh ,  die  lippen ,  foo  veel'  reifen 
Van  die  doorluchtige  gepeifen, 
Dien  onuytputtelicken  geeft 
De  tokken  wijd  en  zijd  geweeft ; 
Die  handen ,  en  van  die  twee  handen 
Die  rechter,  die  de  Nederlanden 
Soomenigh  Staetelickvermaen, 

Soo  men 'ge  vreughd  heeft  aengedaen , 
Soo  menigh  blad  heeft  nagelaten , 
Daer  al  dat  lefen  lieft  af  praten , 
Daer  al  de  naer-eew  eengefchal 
Van  lof  en  eer  af  maken  fal ; 
Die  rechter,  noch,  die  met  de  weelde 
Die  haer  des  Hemels  gunft  toedeelde 
Voord'arme,  dieder  noch  af  leeft 
Soo  Chriftelick  gewoeckert  heeft -, 
Dat  Porcelein  light  hier  in  fcherven  : 
Hoopt  ghy  in  Gods  gena  te  fterven , 

II.  Deel.  Ddd  Gaet, 
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Gaet,  Lefer,  en  wenfcht  na  den  dagh 
Dat  het'er  niet  meer  leggen  magh. 

Catfius  hic  fit us  ejl ;  quis  tanto  Epicedio,  vate 

Digna  canet,  quando  Catfius  bic'  fit  us  e  ft? 
Hier  light  Cats :  waer  's  de  Man  die  een  Cats-waerdigh  Dicht 
Sal  konnen  fingen  op  dit  Lijck ,  nu  Cars  hier  light  ? 

1 1 6.  Vochügh  Scbrijf-loon. 

1"  T  Ans  handgauw ,  mijn  Notaris , 
•*-  •*  Die  fomtijdsfchrijftdat  waeris. 
Soud'  onlanghs  een'  Copy 
Beveiligen  voor  my , 
En  fchrij  ven  op  de  fpatie , 

Na  gedane  Collatie 
Is  des',  &c. 
Ick  wachtender  vaft  na, 

•   Enfaghhem  niet  bedrij  ven  : 

Wel,  feid'ick,  wilt  ghy  't  fchrij  ven, 

Of  geeft  uw'  Pen  geen'  Int  ? 
Ja ,  fprack  hy ,  'k  ben  't  geíint  i 
Dan  geef  maer  atteftatie 
Na  gedane  Collatie, 
Elck  foeckt  dat  hy  bemint. 

Dat  lecker  Hoere-kind  ? 

Hy  fchuy  mde  met  een  gratie 
En  had  het  op  een  glaesje. 

117.  Nie/pe-Jaers-Gift. 
T>  Ehandight  Moeder  defe  Kan , 
■*-^En  feght ,  fy  komt  haer  van  een  Man 
Die  haer  een  langh  voorfpoedigh  leven 
Met  wenfehen  wenfcht  te  konnen  geven, 

't  Prefent  is  niet  veel  duy  ten  waerd  -y 
Maer  't  heeft  een'fonderlingen  aerd : 
Men  drinckt'er  uy  t ,  dat  's  goed  te  vatten ; 
Maer  dat  is  van  fij  n'  minfte  ichatten : 
De  grootft'  en  wonderlickfte  zijn  ¡ 
Dat  hoew'er  langer  Bier  of  Wijn 

Uyt 
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Uytdrincken  ,  ofte  drincken geven, 
Hoe  dat  wy  langer  fullen  leven. 

Waer  vond  men  noch  een'  Niewe-jaer, 
Die  defen  te  gelijcken  waer  ? 

n8.  Niewe-jaer. 

GEluckigh ,  lieve  vriend ,  geluckigh  zy  u  't  jaer 
Van  een-en-feirigen,  met  menigh  nievv  daer  naer. 

En  neemt  de  moey  te  niet  van  my  meer  in  dit  leven 

Gelijcken  wenfch  te  doen :  't  en  kan  geen  voordeel  geven  : 
Want,  ofickmyal  jonghen niew  van  jaren  hiew, 

Mijn' jaren  zijn  voortaen  maer  ouwe-maecke-niew. 
119.  Even  paer. 

P\Aerisgeen  onderfcheitvan  Koppelen  tot  Rijmen  •, 
•■-^Elckis  maer,  fijns  gelijckaen  fijns  gelijck  te  lijmen. 
Soo  fchaft  Jan  de  Poet,  en  Trijn  deKoppelaers 

Gelijckefnuyfteringh ,  elck  uy  tfijn'  eigen'  Maers : 
Hoekoft'ereen  lief  Paer  den  and'ren  beter  lijeken  ? 
Jan  koppelt  Woorden ,  en  fijn  Wijf  rijmt  Houwelijcken. 

120.  Acrofiicben. 

A  ft  Et  alle  vreughd  ter  Saligheit 
*"'*  Aenvang'  het  jaer  dat  voor  u  leit , 
Rijck  moet ghy  werden ,  en  rijck  blijven , 
Inalledeughd  op  deughd  beklijven  , 
Al  ongeval  zy  ver  van  u , 
Kloeck  moet  ghy  langh  zijn  ibo  als  nu  , 
Aen  Moeder ,  Sufter  en  goe  Vrinden , 
Soo  veel  als  aen  u  iel  ven  vinden  : 

En  als  dejaren,  vlughenfnel, 
Metfneew  in  't  haer  en  voor'n  in  't  vel 
Beitaen  te  maken ,  tongh  en  tanden 

Rap  en  gefwindt  fien  als  uw'  handen  > 
Op  dat  ghy  goeder  dagen  fat 

Oud,  maer  niet  fwack,  langhs't  rechte  pad 
Tot  voor  Gods  aenfight  mooght  belenden ; 

Dien  ick dit  wenfch  ftaet  op  mijn'  enden , 
En,  ofm'er  over ilappen wouw, 
Mijn  Indis  'tfelf  die  't  klappen  fouw. 

Vdd  i  izi.   WW 
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lil.  Wanfchdpen  Menfcben. 

DE  meefte  Menfchen  fchier  zijn  blocken ,  doof  geboren  : 

Sy'hooren  de  Mufijck  gelijckfe  heeften  hooren , 
En  't  fcheelt  haer  min  als  niet ,  in  reden  van  geluyd , 

Een'  goe'  fnaer ,  of  een'  valfch',  een'  Trommel ,  of  een'  Luyt. 
Doet  wat  ghy  kont,  en  houdt  de  moeyte  voor  verloren  -, 
Daer 't  Paerd  begrijpen  kan  waerom  de  Voerman  fluytt. 
Is'tnietwatwonderlicks?  't  zijn  Ezels  fonderooren. 

iïi.  Gicht  en  Liefde. 

DE  Gicht  komt  ichielick  aen-getoovert  als  een  fchicht. 
Gehjck  die  Gicht 

Valt  in 't  gewricht 
Dat  pijnlick  werdt , 
Soolcnietin't  hert 
Der  minnen  fmert 

Door  't  fchielick  toov'ren  van  een  vriendelick  geiichr. 

12.3.  Ontrouw  verfebóont.    ° 
Wllm  is  een  Edelman ,  maer  gantfeh  niet  te  betrouwen , 

Al  geeft  hyhondertmael  fijn  woord  aen  vriend  of  vreemd; 

Want  fiet  eens  hoe  hy  't  neemt : 
Seght,  feghthy,  Mansof Vrouwen, 

Hoe  kan  dat  t'famen  ftaen ,  't  woord  geven  en  't  woord  houwen  ? 
Ü4.   Gïjf-fihrift  voor  O  Crormvel. 

Tl  Ier  in  licht  Crom  wel,  die  all'  d'Oly  goot  in  't  vier 
■*-  *  Daer  Eng'land  noch  af  fmoockt,  Proteftor  Olivier. 
Hy  fchopte'tOpperhuysten  huysuyt,  met  dien  voet, 
Die  op  dry  Kronen  trapte  en  baed'  in  Koninghs  bloed  > 
In  't  lieve  Laegerhuysftond  alle  fijn  vermaken  ; 
Datkoft  hy  met  een'  draey  dan  breken ,  en  dan  maken. 
Siet  wat  een' fchoone  kans >  noch  leeft  hy  na  fijn' dood 
In 'talier  laeghftehuysj  wat  ver  van  Abramsfchoot; 
Maer  echter  in  dat  Rijck,  als  eertijds  in  dry  Rijcken, 
Her  katje#  van  de  baen ,  en  onder  fijns  gelijcken. 

125.   Ontrouwe  Vrienden. 

CY  gaven  my  haer  woord  en  hebben  't  niet  gehouwen  , 
^  Niet  meer  als  lichte  Vrouwen : 

Nu  geven  fy'tmy  niet,  enfwijgen  alsvermoort: 
Nu  houdens'eerft  haer  woord. 

I2(>.  Ster- 
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126.  Sterven. 

TTTAtmeenen  wy,  datftervenis? 

V*  Het  leven  quijtgaen,  dat'sgewis: 
Of  anders,  na  mij  11  welgevallen  , 
War  pij  nelick  in  flaep  gevallen . 

117.  Op  bet  gerijmde  leven  van  de  Heer  e  Cats  by  hem  begonnen 

in  fijn  8 1  jaer. 

f~^  Ars  heeft  een'  S  wan  en  fangh  begoft , 
^^Daer  werck  in  ileeckt  met  hoopen : 
Waer  ick  van  eeneforgh  verlo  ft, 
lek  fouder  wel  af  hopen : 

'k  Sie  hoe  na  't  lijf,  in  allen  fchijn , 
Hoever  't  Lied  van  'tbeiluytisj 
Ick  vrees  lijn  leven  uy  t  fal  zijn 
Eer  dat  fijn  leven  uy  t  is. 

128.  Orgel. 

TT7*  Aer  feght  men  Orgel  af?  kont  ghy  vier  letters  vinden , 
**  Enbrengens'ophaerplaets,  ghy  fult  den  knoop  ontbinden. 
Voor aen gebreeckter  een ,  dry  zijnder  achter uyt  > 

Herftelt  maer  hoofd  en  fteert ,  foo  is  't  weer  OOR-GEL  uyd. 
129.   Aen  Dirck. 

/^Hy  noemt  uw  huysvrouw  kind ,  en  s'isibo  jongh  van  jaren , 
^-'Dathaerde  bynaemvoeght:  nu  hebt  ghy  haer  fien  baren, 
Enmeentghy  vader  zijt;  maer,  foo  ghy 't  wel  verfint, 
Dirck,  ghy  zijt  Groóte-  vaer,  dat  kind  is  uw  kinds  kind. 

130.   Van  Trijn  Sus. 

*  |  'Rijn  is  mijn'  Susopeenfeldfaemfatfoen , 
•*  DaerVaer  noch  Moer  toe  en  waren  van  doen: 

't  Is  een  beduydfel  van  minnelickheden, 
Daeryeder  Neuswijs  de  duyftere  reden 

Niet  al  te  fcherp  af  en  heeft  t'onderftaen : 
't  Is  fus  tefeggen  en  foo  te  verftaen. 

131.   Op  een'  Verjaringb. 
HPWcemael  vijftien  vijftiende  Maerten 
-*■  Hebt  ghy  gel  uckigh  uy  tgeftaen , 
En  tot  de  dertigh  jaer  vier  quaerten , 
Dat  gaet  op  twee-en-dertigh  aen : 

Ddd  3.  Noch: 
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Noch  eens  foo  veel  fal  achtmael  acht  zijn'j Dat  wenfch  ick  u  met  al  mijn  hert, 
Al  fal  ick  langh  uy  t  uw  gedacht  zijn , 

Mits  dat  het  uw'  gefondheit  herd'. 
151.  Op  de  tweede  uytgift  der  7 filmen  door  den  Heer  e  Boy. 

^7  Yn  menfchen  fwack  en  vol  gebreken, 
•^Denckt,  menfchen,  wat  een  menfchen-pack, 
Den  Heere  na  fijn  Hert  te  fpreken , 
Die  na  het  Hert  des  Heehen  fprack  I 

Dir  fagh  hy  in  fijn'  rappe  finnen , 
En ,  om  te  thoonen  dat  hy  't  fagh , 
Beftond,  hyBoy,  Boy  t'o verwinnen, 
Ended'  het  met  den  tweeden  flagh. 

Soo  light  hy  onder,  en  foo  boven , 

Soo  komt  hy  t'over  en  te  kort. 
Die  wijs  heit  acht  ick  meeft  te  loven , 
Die  van  haer  felf  verwonnen  wordt. 

Is  yemandnoch  min  als  tevreden 

In  't  heilige  verniewt  onthael; 
Mishaeght  hem  noch  of  lidtof  leden 
In  ditforghvuldigh  Tweede-mael : 

Dus  veel  heeft  hy  van  my  te  weten  > 
Hy  kiefe  vry  wat  ongemeens 

Uytpennen  die  goe' pennen  heeten; 
Ick  geef  't  haer  foo  in  dry  en  eens. 

133.  Klaes  op  wraeck^tyt. 

^TEel  weerden  haer  met  Klauw  en  Tand, 
■^  En  beet  Klaes  op  fijn' hand: 

Dat  heeft  hy  niet  vergeten : 

'k  Weet  dat  hy  't  wreken  fal ,  als  was  fijn'  hand  vermant, 
Hy  is'er  op  gebeten. 

134.  Aen  een  fchoone ,  met  mijn  Oogentroofl. 

V\  At  u  dit  Trooil-boeck  werdt  gegeven , 
■*-^ Doet  mijn'  beloft'enuwvermaen. 

't  Is  anders  voor  u  niet  gefchrevenj 
Laet  vryelick  hetlefên  ftaen  : 

't  Raeckt  de  vervuylde  van  dit  leven  ; 
Maer  't  engaetgeen'fchoon'  Oogenaen 

135.  Neel. 
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135.  Neel. 

'k  CEi ,  Neel,  wat  lett  uw'  Man ,  hoe  hoeft  hy  dus  beklaeghlick , 
^ls  't  koude  die  hem  deert? Ja,  fprack  fy,  maer  die  's  draeghlickj Hy  is  niet  feer  ver  kou  c ,  dan  fiec ,  de  Man  is  oud , 

Soo  komc'er  't  fwaerfte  by ,  hy  is  my  re  ver  koud. 
136.  Aen  een  Weduwe  met  mijn  Oogentroofl. 

E  En'  onman-fiecke  Weew ,  mee  kinderen  begaeft, 
En  wacdaer  goeds  toehoort:,  indiens' haer  Weer  verilaeft, 

En  in  den  tweeden  druck  haer'  vry  heit  derft  verbinden , 
Sal ,  in  den  tweeden  druck  van  mijn'  geilrafte  blinden , 
Soos' op  dien  dool-weghraeckt,  eer  dat  men  mygegraeft, 
Haer'  eigen  naem  N.N.  in  groóte  letters  vinden . 

1 37.  Op  een  mijner  Dichten  in  heel  kprte  Verjfen. 

DEes'  Regels  waren  langh ,  als  Regels  mollen  wefen  : 
Hoekomenfenukort?  ghy,dieditvraeghtin  'tlefen , 

Weet  dat  het  Winter  was,  daer  't  goedje  my  ontviel , 
Op  een'  bevrofen  Klei,  die  my  fchier  Koets  en  Wiel , 
En  hoofd  en  heriïênente  flenterded'ontlijmen; 
Soo  fchockte  mijn  arm  Dicht  tot  kruy  melingh  van  Rij  men. 

138.  Doopfelsvdn  eert  Hof-jlede* 

TV /f  Enlaet  een  yegelicken  weten 
*y*  Hoe  dat  de  niewe  Heerlickheit 

DienerTensde  Caftaigneleit    -• 
Of  Nagenoegh  ial  moeten  heeten , 

Of  B  y  s  t  a  d  t  ,  dat  niet  qualick  luydt , 
Of  Delfwyck,  dat  op  Hofwijck  iluytt. 

Is  't  een  van  dry ,  foo  ben  ick  Peter: 
Maer  kieft  de  Vrouw  een  ander  w oord , 

Ick  geef  mijn  erger  voor  haer  beter. 

D'een  fegg  het  aen  den  ander  voort. 
139.  Aen  de  Eigenaer. 

OP  Delfwyck  liepen  hier  de  ftemmen  meeftendeel : 
Op  B  y  s  t  a  d  t  ftaken  fy ,  deilt  ghy  nu  felf  het  fcheel , 

En  dunckt  u  Nagenoegh  ten  naeften  by  te  voegen , 

Het  is  my  na  genoegh,  is  'tu  maer  na  genoegen. 

140.  Jocko 
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.140.  Jockj  van  Cromwcl  1654. 
Aet  kaecken  al  dat  kaecken  fal , 

'En  quaecken  al  watquaecken  fal 
En  gal  of  lever  braecken  fal , 

Al  fcheuren  fy  haer'  kaecken  al , 
Al  ilenfe  fel  als  draecken  al , 

Die  Vent  verítaeríljn'  faecken  al  ■, 
lek  meen  hy  wel  geraecken  fal, 
Eer  Engeland  ontwaecken  fal 

En  fijn'  elende  fmaecken  fal : 
lek  merek  hetaen  fijn  baecken  al , 
Schoon  touw  en  ancker  braecken  al , 

Soo  langh  die  Sonne  blaecken  fal , 

Soo  langh  die  Wind  in  't  laecken  vall', 
Soo  langh  't  Compás  niet  wraecken  fal , 
Wat  couriïen  dat  hy  maecken  fal , 
Eer  dat  lijn  Scheepje  kraecken  fal , 
Eer  hy  dat  reisje  ilaecken  fal , 
Of  yemand  hem  genaecken  fal, 
Ofdefe  Bruyd  ontfehaecken  fal : 
Want  oude  tijden  ipraecken  al , 
Het  Cromt  wel  vroegh  dat  haecken  fal. 

141.  SieckeUck^,  (ten  de  Heere  van  Brantwijck. 

T  JW'hertelicke  Niew-jaers-Gift 
^  Aen  vaerd  ick  ernftigh  uy t  de  drift 

Van  ongeveinsde  vriendlickheden , 
En  wenfehte  wel  d'ontilelde  leden 

Van  defe  noch  niet  valle  Hand 

Te  drijven  op  den  fel  ven  trant: 
Maer,  moght de  Hand  daer  over  leggen, 
DeRijm-pen  fouder  neen  toefeggen , 

De  Rijm-penfoo  fchoonuyt gedicht, 

Als  ghy  kont  gillen  by  't  gewicht 
U  overdrongen ,  lieve  Lefer , 
Van  fes  pont  Rijms  den  eeritcn  defcr: 

Airee  ben  ick  dit  fchrijven  moe, 

En,  wacht  ghy  meer,  ickdenck  't  11  toe. 

14,2.  Aen 
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142.  Aen  de  Heere  Graswinckel  en  fijn'Hujsvroiwe,  met  mijn' Korenbloemen. 

WAt  komt  my  qualick  ilaeghs  geen'  vruchten  te  fien  leven 
Van  uwgezegentBedd',  my  die  u  felfs  vermaen 

Geen'oogenopditBoeck,  dit  voddigh  Boeck,  teflaen  Í 

Want ,  Hepens'  om  den  haerd ,  ick  foud't  uw'  kind'ren  geven. 
143.  Eigen  vonnis. 

/^vNdanckbaer  Jan ,  fei  Dirck  ,  hoe  laet  gh'  u  dus  vermanen  ? 
^Ora  geld  beleeft  geleent  behoort  men  niette  manen. 

Behoort  men  niet?  fei  Jan , 
Waerom  maentghy  my  dan  ? 

144.  Warme  Vrij  fier. 

Gnietje  loopt  de  Vrijers  na , 

'Soodats'er  ftaeghtweedryop  'tfpoor  heeft: 

Sy  feght ,  fy  foeckt  een'  wederga : 
't  ís  goed  fien  wat  Agnietjevoor  heeft. 

145.   Overdrinckfn. 

1"  Aet  ons  ons  felven  niet  bedriegen  ■, 
•*— 'Daer  fteeckt  geen'  wijsheit  in  den  pot : 
Veel  wijns ,  veel  woels ,  dat  kan  niet  liegen  „ 

En  't  fcheelt  heel  weinigh ,  fat  en  fot. 
146.  Qu&  fervando  non  fervatur. 

rS  't  Meisken  van  oud'  eerlick  bloed , 
LIs  't  meer  als  matelick  van  wefen , 

Is  't  rijckelick  verfien  van  goed, 
Soohaeftals  't  houwbaer  is,  en  fal  't  niet  houwbaer  wefen. 

147.  Aen  een'  Schoone ,  met  eencn  Bol  aen  een  been  gequetjl. 

T""\  Anck  hebb'  hetongeluck  dat  u  in  't  blancke  vlees 
■*-^  Al fpelend' onderwees: 

't  Was  hoogh  tijd  dat  ghy 't  wift ,  aen  't  quetfen  van  een  beentje, 
Hoe  feer  doet  een  blauw  fcheentje, 

Hoe  íeer  een'  blauwe  borft,  ja  hoe  feer  een  blauw  hert , 
Als  'c  ico  getroffen  werdt  : 

En,  maeckteenhouteBoleenbuyltje,  wat  uw'  oogen, 
Twee  fnelle  boüerjens  van  vier  en  vlam ,  vermogen. 

II.  Deel.  Eee  148.  Jan 

I; 
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148.  Jan  van  Anne. 
1 N  is  niet  om  dat  Anne  dweegh  is , 
'En  altroos  befigh  en  noyt  leegh  is , 

't  En  is  niet  datfe  ftuer  noch  fteegh  is, 
Noch  man  noch  vrienden  in  den  weegh  is, 
Maenonlanghs  by  elck  een  tedeegh  is,4 
En  focten  handelbaeralsdeeghis-, 
't  En  is  noch  d'een  noch  d'ander  deughd  , 
Daer  Jan  fijn  hertjên  in  verheught ; 

't  Is  dat  hem  du  nekt  dat  Anne  veegh  is. 
149.  Al  te  traer. 

\ T  7  Aerfchouwtm'  u  ,  Jan  ;  ghy  feght ,  't  Is  de  gemeene  Man , 
**   Die  mijn  Wijf  achterklapt,  en  die  geeft  licht  een' douw 

Daer 't  niet  verdient  en  is.  Maeris  't  een  mis-douw ,  Jan , 
Van  den  gemeenen  Man  op  de  gemeene  Vrouw  ? 

150.  Ouderdom. 

At  is  den  ouden  dagh ,  en  wat's'er  aen  bedreven  ? 
Ick  weet  niet  hoe  iich  't  volck  daer  aen  vergapen  magh  j 

lek  neem  't  heel  averechts :  want,  hoe  wy  langer  leven, 
Hoe  meer  wy  naerderen  den  allerjonghften  dagh. 

151.  Spaerige  Dirck. 

I^Irck  is  een  fuynigh  man  ;  men  fpreeckt  het  hem  ter  eeren  -, 
■*-^Hy  fpaert  goed ,  hy  fpaert  bloed ,  hy  fpaert  brood ,  hy  fpaert kleeren : 

Maer  dit  's  van  allen  't  minft;  die  averechtfe  geeft,    . 
Ha  koftelickft  van  al,  de  waerheit,  fpaert  hy  meeft. 

152.  Vrome  Jan. 

Tl  Et   Vrouw-volck  heeft  Jan  lief  j  Jan  heeft 'er  oock  geen' *  x       fchroom  van  : 

Wat  lightm'er  op  een  muytt  ? Daerom  is  Jan  geen  guyt: 

Hetkanw'elt'famengaen,  een  vrouw-man  en  een  vroom  man. 
155.  Mis-veruvjt. 

iO  Hy  noemt  een'  Bultenaer  gebreckigh ,  fonder  reden : 
'^  Bedenckt  eens  wat  ghy  doet  -, 

Weegh t  fijn'  en  weeght  uw'  leden  ; 
Een  bult  is  geen  gebreck ,  het  is  een  overvloed. 

IJ4,  Op 
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1 54.  Op  het  Graf  van  den  Heer  Jacob  van  Campen , 
eer  het  gepert  tetera. 

Hier  light  hy  Marmerloos ,  die foo  veel  Marmers  ileet , 

En  foowelfhjtenleerd',  als  noch  heel  Holland  weet, 
En  noch  heel  Neerlandfier,  en  Neerlands  Ommelanden: 

Die  't  Gotfche  krulligh  mal  mee  ftaetigh  Roomfch  vermanden 
En  dreef  ouw'  kettery  voor  ouder  waerheit  heen } 
Hoe  light  hy  Marmerloos ,  hoe  guntm'  hem  niet  een'  Meen 
Ter  eer-gedachtenis,  van  foo  vel'ed'lefteenen  ? 
Ick  meen  de  reden  is ,  en  't  is  wat  meer  als  meen  en  , 
Hier  ftond  een  Graf-gebouw ,  hadd'  hy  het  felf  beftaen  : 
Nuhy  't  verwaerlooft  heeft,  en  derft'erniemantaen 
Van  all'  de  leerlingen  die  uyt  hem  zijn  gefproten ; 
Want,  vreefenfy,  waer  't  niet  net  in  fijn' vorm  gebote 
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En  fchoeyde  lit  voor  lit  niet  even  op  lijn'  leeft , 
Daernu  lijn  Lichaem  ruft,  ontroerde  't  noch  lijn' Geeft; 
En  wat  geeft  fou  dien  Geeft ,  nu  Leden-loos ,  vernoegen , 

Dien ,  noch  in  't  logge  vleefch ,  geen'  Geeften  op  en  woeden  ? 
155.  Nocb  een. 

Nditdood-bedde  light  van  Campen  met  lijn  tween; 

Hy,  groot'  herftelder  van  wel  bouwens-kunftj  dat 's  een, 
Hy ,  die  in  ed'le  verw  en  ftellingh  had  doorkropen 
Al  waer  men  Nederland  na  Roomen  om  liet  loopen  -} 

Dat  's  twee,  en  hy  alleen. 
Cieraet  en  hoeft  hier  geen  : 

Het  cierlickfte  van  al  heeft  hy  lich  lèlfs  gegeven  > 
Hy ,  die  de  fterflickheit  des  tijds  lal  overleven  , 

In  d'onverfterflickheit  van  Oly  en  van  Steen. 
156.   Op  H.  Brunos  Job. 

1  ̂ \E  Man  in  Aloë  (  dat  's  alle  wee)  gezultt 
-*--^Sat  fonder  Man  of  Maegh  ,  veel  droever  als  te  voren, 

Den  Mishoop  en  beweend' ,  en  fmoord'  in  lijn  geduld  > 
Elck  fchroomde  voor  fijn  zeer,  en  lieterhem  in  fmooren , 

Elck  vlood  voor  fijn  gekarm  en  hiel  hec  uyt  fijn'  ooren , 
Nufoeckt'er  ycder  een  lijn'  luiten  af  vervult, 
En  elck  wil  Jobs  verdriet  en  Jobs  verdragen  hooren : 
Soo  lieffelick  wordt  leed  met  fulckeri  lied  verguldt. 

Eee  2  1  f7 '.  Op 
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157.  Op  fijnen  Trediker. 

'Ier ,  Lefers ,  hier  befteedt  uw*  magen  j 
L't  Gerecht  is  verfch ,  al  is  het  oud : 

't  Zijn  Appelen  foo  rood  als  Goud, 
Hoe  foudens'  yemand  niet  behagen  ? 
Sy  blofen  fchoon ,  fy.  riecken  fterck  > 

En ,  daers'  in  werden  opgedragen , 
De  Silv're  Schael ,  is  Brunos  werck. 

158.  Op  fijn  Hooge- Lied. 

KOmt,  Bruno,  fpaert  voortaen  uw' Lippen  en  uw' Longen  j. 
Verflijtfe  langer  niet  aen  deuntjens  by der  aerd  j 

Uw'  eer  is  meeilerlick  aen  't  Hooge-Lied  bewaert  -t 
Ghy  hebt  den  kloeckften  van  de  Wereld  naergeibngen. 

1 59.  Op  de  wenken  van  de  Heere  J.  Cats , 
Aen    den    Leser. 

'  Anght  tot  uw  lefte  geld  aen  defen  Swanen-fangh , 

Daervan  ghy  't  foet  begin  fchier  een'  halv'  Eevvelangh 
Met  even  foo  veel  vruchts  als  vreughds  hebt  hooren  klincken. 

Veel'  Boecken  doen  't  hem  niet ;  de  luit  íal  u  ontiïncken 
Van  fulcken  overlail ,  foo  ghy  dit  een  alleen 

Sijn'  volle  waerde  kent :  hebt  andere  te  leen  •, 
Van  diten  mooghtghy  heelden  eigendom  niet  derven , 
Dat  eeril  wei  leven  leerd ;  en  nu  leert  beter  fterven. 

160.  Voor-raed. 

MY  vraeghde  een  Dief  om  raed ,  en  wat  hem  ftond  te  hopen  > 

Naer  dat  hy  Man  en  Maeghd  beilolen  hadd'met  hoopen  : 
lek  fcid',  hebt  goeden  moed ,  ghy  fult  het  niet  bekopen , 
Ghy  fultdeGalghontgaen,  kontghyfemaerontloopen. 

161.  In  't  Leger. 

MEn  fpreeckt  hier  veel  van  't  Woord, dat  yeder  een  moet  geven 
Aen  dien  het  eiichen  magh ,  al  waer  't  te  middernacht  j 

En'tiseenmenfehen-woord,  en  't koft  een  menfeh  fijn  leven: 
Aen  't  levende  Woord  Gods  werdt  eens  ter  weeck  gedacht. 

162.  Ouer. 

H; 
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i6z.  Otter-leer. 

VEel  Snijders  van  Gods  Woord  ontleden  't  en  ontpluyfen't 
Met  woorden  fonder  end  ■,  ja ,  foo  men  't  feggen  magh , 

Sy  kroocken  't  menighmael  en  vlacken  't  en  bekruyfen  't 
Door  menfchen-misverftand :  ick  houw  niet  van  dien  ilagh ; 

GodsWoord  kan  't  my  wel  doen  5  Een  woord  foo  veel  als  duyfend. 
163.  Misgreep. 

't  TS  tijd,  Jan,  dat  gh' uw'  finnen  flijpt 
-*■     Op  wat  ghy  hoort  en  fiet  -, 

Ghy  light  my  ftadigh  en  begrijpt , 
En  ghy  begrijpt  my  niet. 

164.   Geld-konfl. 

^/t  Y  fprack  een  wijfe  Man ,  of  die  foo  heeren  wilde , 

-■•  Om  byftanduytmijn'Bors:  ick  wierp  het  wat  in  't  wilde > 
En  feid'  hem ,  wel ,  fijn  Man ,  gaet  dan  uw'  Leere  mis, 
Dat  noyt  een  wijfe  Man  om  Geld  verlegen  is? 

Geeft,  feid'hy:  t'fijnertijdfalickudaeraffpreken. 
Ick  was  foo  goed ,  en  gaf:  fiet ,  kan  my  Geld  gebreken ,. 
Sprack  de  befuckte  Vent,  als  ick  maer  mijn  gcbreck 

Met  wijfe  woordekens  kan  feggen  aen  een'  Geck? 
165.  Jan,  fiet  toe. 

DE  gecken  feggen,  Jan,  ghy  zij  teen  Man  van  \vaerde> 
Verftandigh ,  hoogh  geleert ,  fchoon ,  ftout  en  wel  tepaerde  j 

En  ghy  gelooft  hetoock ,  en  meent  ghy  hebtgelijckj 
Want  ghy  zijt  machtigh  rijck. 

Maer  wacht  u  wel  voor  die  noch  rijck  en  zijn  noch  gecken  j 
Sykonnen  u  ontdecken. 

166.   Geluckigb  ongeval. 

/^V  Zec-Stract,  foetevond,  wat  quaemt  ghy  my  te  pas, 
^•^  Doe  'ck  onlanghs  in  de  klem  of  op  de  pijnbanck  was 
Van  een'  befuckten  Vent ,  die  my  ten  halle  viel , 
En  tot  in  Scheveningh  vanhierafonderhiel, 

Jaonder,  onder  hiel,  enopmijn'Schoud'rendruckte.  Ecder.21. us 
't  Pack  van  een  vaetfe  praet ,  daer  ick  krom  onder  buckte, 
En  daer  ick  fchier  't  gewicht  af  voelden  in  mijn'  Ziel. 
O  Zee-Straet ,  aerdigh  Pad ,  wat  quaemt  ghy  my  gelegen , 

Hadt  ghy  noch  Sand  geweeft,  ick  hadd'  in  't  Sand  gelegen. 
Eee  3  1Ó7.  Direfc 
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1 6-j.  Dirck  aen  Klaes. 
KLaes  was  een  Huys  verbrande  van  vijven  die  hy  hadt 

In  HollandsgrootftcStadcj 

En  ging'r  om  fitten  krijten ; 
Datquam  hem  Dirck  verwijten , 

En  fei ,  is ,  een  Huys  quijc  van  vijven ,  fulck  verdriet , 
lek  die  maer  een  Huys  heb ,  waerom  en  krijt  ick  niet  ? 

168.   Van  Teun. 

rT"vEun  bad  een' Heer  om  gunft,  die  hem  niet  acn  wouw  fien  : 
•*•  Doe  viel  hy  hem  te  voet:  dat  argerde  veel'  lien, 

Die  meenden,  't  was  een'  Menfchtegrooteneerebien  •, 
Maer  Teun  verkreegh  de  gun  ft ,  en  fei  wat's  't  te  bedien , 
Een  voetval  min  of  meer,  al  waert'er  acht  of  tien  , 

Als  ick  maer  en  bekom  wat  my  ten  beften  dien'? 
Ick  fagh ,  het  Heerfchap  had  fijn'  ooren  in  fijn'  knicn. 

169.  Wijsbeh  voor  al, 

Die  maer  Gcleerthcit  ibeckt ,  en  Wijsheit  niet  daer  by, 
SlaeptbydeCamcnicr,  engaetdc  Vrouw  verby. 

170.   Op  een'  litke  Vromr. 

DErft  een'  gemeene  Hoer  met  ftij  ve  kaken  fpreken , 
lek  ben  met  kind,  en  't  kind  fijn  Vader  is  die.  Man  ; 

My  dunckt ,  fy  min  of  meer  waerfchijnlick  feggen  kan , 

'kSprongh  door  de  doornen,  en  die  doorn  heeft  my  gefteken. 
171.  Van  Jan. 

JAnjaeght  fijn' lichten  Soon  ten  huys  uyt,  als  een  kind 
Dat  hy  fijns  goeden  Naems  en  Faems  onwaerdigh  vindt: 

Wat  ick  er  tegen  fpreeck,  hy  wilder  niet  nahooren  ; 
En  pers  ick  hem  ,  hy  feid, 
Met  redelick  befcheid , 

Smijtghy  een'  Luys  niet  wcgh ,  al  ifs'  uyt  u  geboren  ? 
\jz.  Lick  fijn  eigen  Kap. 

'k  O  Ouw  van  de  Gecken  niet  die'ck  t'huys  by  groóte  Heeren 
*^*In  kappen  van  fluweel  kortswijligh  lic  veikeeren  : 

Luft  my  wat  tijdverdrijfs  met  een  geboren  Geck , 
Daer  ick  mijn  ielven  vind,  en  iifer  geen  gebreck. 

173.  Fan 
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173-    Van  Klaes. 

J7"Laes  quam  my  onvoorfiens  vergaften  op  den  Noen , "Om  kennis ,  lbo  hy  fei ,  met  my  ne  komen  maken  : 
Daer,  meend'ick,  ibud'  elck  een  rot  iïjnentbeftaen  raken } 
Recht,  feid'hy,  laethetons  dan  eerfttotuwent  doen. 

174.  Van  Wilhem. 

V \7  At  light  gh'  en  breeckruw  hoofd  met  Wilhem  t'overre'en  ? 
*  *    'cEn  hecht  niet  watm'  hem  feght  en  hondert  mael  magh 

feggen  : 
Ghy  waert  foo  geck  als  hy ,  foudt  ghy  daer  over  leggen , 

En  lij mdet  lichter  een'gefcheurden  pot  aeneen.  Eccicr.M.7, 
175.  Van  Dirck. 

"T>Irck  en  fpreeckt  noy t  lijn  eigen  lof: 
•■-'Hy  heeft gelijck,  Dirck,  en  geen' ftof. 

176.  Fops  troofl. 

T^Op ,  dien  de  dievery  fij  n  dagelickfe  brood  is , 

-*■  En  nergens  liever  eet  als  daer  hy  ongenoodt  is , 
Gelooft  geruftelickdat  hangen  geen  groot  nood  is: 
Want,  feght  hy  met  verftand,  watifleraendat  groot  is? 

Die  door  een' korten  floot  is, 
En  weet  niet  dat  hy  dood  is. 

177.   Adel. 
T"\Es  n  iewen  Adels  grond  ftaet  meerendeels  op  Geld  , 
-■-'Den  ouden  heeft  fomtijds  begonnen  van  Geweld : 
Het  ingeboren  E'el  belitten  wy  van  binnen, 
In 't  edele  gemoed  eaadelicke  finnen, 
Het  Geeftelicke  ftaet  in  kind 'ren  Gods  te  zijn ; 
Der  Volck'ren  Adel  acht  een  y  eder  een  foo  fijn , 
Soogrof,  foo  echt,  foo  vals  als  yederkan  verfinnen : 

Daer  is  daer  'c  wij  fe  lien  ,  daer  is  daer 't  kooplien  winnen, 
Daer  is  daer  's  moeders  zijd  alleen  den  Adelveft; 
Weer  elders  een  ftuck  ftaels  met  een  verguld  geveft , 

En  quaed  doen  ,  of  heel  niet ,  en  't  Land  onnut  te  wefen. 
Weet  niemand  welck  van  all'  meeft  waerdigh  waer'  geprefen  ?. Ick  weet  het :  wild;  waen  van  menfehen  is  onwis  j 

'c  Recht  E  ei  is  niet  dat  acn ,  maer  ingeboren  is. 

178.  Weelde 
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178.  Weelde  kjapt. 

E  En  Orgel  dat,  mis-ftelt,  ontftelt  geluydfou  geven  , 
Ondeckt  fijn'  feilen  nie«,  'tenzy  't  de  wind  doe  leven 

Hetgaet  noch  min  noch  meer  met  menfchen  die  de  wind 
Van  Eeren  vol  gebrecks  van  valfche  toonen  vindt. 
Sy  luyden  veel  te  hoogh  van  Hoovaerdy ,  fy  dalen 

Telaegh  van  Gierigheit,  en  foo  van  and'requalen. 
Hoe  vuyl  is  een  gemoed 
Dat  roeren  ftincken  doet? 

179.  M'ts-lyück. 

E  En  rijck  wijf  foud'  u  wel  gelijcken , En  dat  is  Maey  met  al  haer  Land. 

Maer  s'  is  wat  leelick  aen  te  kijcken , 
Syilachtu,  lieve  Joncker  Brant ; 

En  s'is  wat  hoerichjes  gevallen, 
En  daer  in  ílachts'  u  boven  allen  > 
En  s'is,  alsghy ,  een  korfel  vel : 
Magh  ick  het  rechte  vonnis  ftrijcken  ? 
Maey  foud  u,  feker,  niet  gelijcken, 
Want  fy  gelijckt  u  al  te  wel. 

Einde  des  drie-en-tTvintighJlen  Boecks. 

VIER- 
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VIER-EN-TWINTIGHSTE    BOECK. 

SNELDICHT. 
i.  Op  mijn'  Sneldichten. 

Omt  yemand  vreemd  te  voor ,  waerom  ick  tijd  en  finnen 

Aen  beufelingen  hangh ,  die  all'  uer  eens  beginnen , 
En  einden  all'  uer  eens ;  die  neme  voor  befcheid. 
(Een  wijfef  Man  als  ick  heeft  fchier  yet  filíeles  gefeif) 

Hoe  dat  mijn'  herflenen  gelijck  twee  Molefteenen 
Staegh  aen  het  malen  zijn  •,  waer  uyt  de  Menfchen  meenen 
Datfomtijds  wat  goed  Meels  te  voorfchijn  is  gebracht : 

Laet  ick  die  fteenen  leegh ,  fy  breken  all'  haer'  kracht 
D'een  op  den  anderen ,  en  moeten  iich  verflijten  : 
Soo  hoefter  Molftertoe,  daer  in  fy  mogen  bijten. 

Neemt  dan  het  Meel  in 't  goed,  daer  med'  ick  u  betacl  ; 
'tls'tbeíleLandjuyílnietdaer  ick  mijn  Keren  hael. 

2.  Hof -Les. 

(Ie  altoos  wel  en  welkom  wil  te  Hoof  zijn , 
Moet  veeltijds  blind  en  veeltijds  Hom  en  doof  zijn. 

3.  Neel  aen  de  Gicht. 

[  Och  wandelt  Neel ,  en  light  in  ban  den 
'  Aen  voeten,  knyen,  armen,  handen  > 

Elckom  het feerfte zeer  van  Gicht. 

Wat  meent  ghy ,  datfe  daerom  fwicht  ? 
Noch  wandelt  Neel:  niet  als  voor  defenj 

Maer  met  haer'  luchte  tongh  rondom  haer  rood'ren  mond : 
Die  kuyert  even  fris  •,  want  wie  heeft  oyt  gelefen , 
Dat  eenigh  Do&or  Gicht  in  Vrouwe  tongen  vond  ? 

4.  Gicbtige  Klaes. 

Angh  leven  feghtm'  en  flerecijn 
'  Dat  nare  Bloed-verwanten  zijn. 

Ten  beften  moettet  Klaes  gedyen , 
Hy  fal  langh  leven  en  langh  ly en . 

II.  Deel.  Fff  s-  E*r° 

D 

N 
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5.  Barbiers  Les. 

E  En  fnappende  Barbier ,  diem'  onder  handen  krijgende 
Stond  veel  getiers  en  maeckt' in  Duytfch  en  quaed  Latijn, 

Vraeghde  en  hervraeghde  my ,  hoe  'ck  wouw  gefchoren  zijn : 
Ickfei,  mijn  goede  Vriend,  is't  mogelick,  al  fwijgende. 

6.  Aen  Dirck. 

Viel  uw'  tongh  't  kakelen  íbo  lailigh  als  ons'  ooren  , 
Hetisvoorfeker,  Dirck,  wy  fouden 't  niet  langh  hooren. 

7.  Op  tenen  flechen  Ridder  van  't  gulde  nies. 

QUamJafon  nu  eens  hier  met  all'  fijn'  ftoute  Vrinden 
rHier  is  het  rechte  fchaep  in  't  gulden  Vlies  te  vinden. 

8.   Aen  Neel. 

NEel  fteld  haer'  mallen  mond  foo  fonder  end  te  werck, 
En  noch  yet ,  even  fterck , 
Dat  ick  haer  veeltijds  rade, 
Neel ,  houdt  dat  goed  te  rade : 

Dat  zeftens  is  gemaeckt ,  hoort  zeflfens  te  vergaen  j 

En ,  na  'ck  u  met  een  deel  van  't  vleefch  te  werck  fiegaen , 
Gelijck  het  in  'tgebruyck  en  misbruyck  van  een  kleed  is , 
't  Een  fal  te  fchande  zij  n  ,  eer  't  ander  eens  half  fleet  is. 

9.  Boor  en  en  fwijgen. 

IX"  Akelaer ,  die  't  hooge  woord 
-■-^Allerwegen  tracht  te  voeren , 
En  alleen  u  felven  hoort  •, 
Laet  u  eene  reden  roeren , 

Die  ick  u  tot  regel  leen 
Van  wel  ipreken  en  wel  hooren : 
God  verfagh  u  van  twee  ooren , 
En  van  hoe  veel  monden  ?  een. 

ïo.  Aen  fommigh  Vrouw-volck¿ 

A  L  foudt  ghy  my  bepruylen , 
■^*  Vrouw-volckje  jongh  en  oud: 
Ick  fie  veel'  Verekens  muylen 
Met  ringen  van  fijn  goud. 

11.  Vrede* 

T"\Ie  loon  voor  quellingh  wacht ,  en  recht  voor  recht  te  halen  y 
•'-^Benijd'  noch  haet'  my  niet :  ick  fal  hem  poyt  betalen. 

12.  Goud 
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12.  Goud. 

i  Elijck  de  Steen  't  Goud  proeven  kan , Soo  kan  liet  Goud  den  Man. 

ij.  Kaetfen  en  ballen  wachten. 

Die  quade  woorden  geeft ,  moet  quade  woorden  hooren : 

£n  met  des'  ongenuchtgaet  die  genucht  verloren. 
14.  Kieft  of  deelt. 

WY  waren  geerne  'tgeen  de  Wereld  noemt,  neutrael: Maer  dat  is  ver  van  altemael : 

Daer  helpt  geen  wifpelturigh  praten } 
Men  moet  God  of  de  Wereld  haten.  jac.4.  f, 

15.  Op  de  ontijdige  koude  in  May  1666. 

TT  Oe  komt  het  Weer  foo  bars ,  wat  doen  de  Noorder  Vlagen  j 
*■  ■*  Hoe  paft  het  Winter  fuer  by  foete  Somer  dagen  ? 

Siet  voor  u ,  jongh  en  oud : 
lek  vrees  des  Hemels  gunft  is  tegen  ons  verkout. 

16.    Kaguz.n^efiort. 

Tl  Aguza  dufenten  vier  hondert  jaer  behouwen  , 

*-^In  eenen  oogenblick  gefmoort  in  fijn  Gebouwen, 
Light  in  fijn  eigen  Lijf  begraven  daer  hetftond, 
Steen  is  maer  Kaerteblad  voor  't  blafen  van  Gods  mond. 

17.  Op  bet  felve. 

/^  Raf-fteden  gieren  wy  met  marmor  over  een , 
^-*En  ter  gedachtenis  met  fprekende  Gebouwen : 
God  heeft  hier  een  gefticht  van  morfelingh  van  fteen , 

Daer  hoeft  geen  Graf-fchriftop,  men  fal  't  foo  wel  onthouwen. 
18.   Noch. 

"O  Aguzas  droeve  ftraf  vermaent  ons  en  verweckt  ons 
-  ̂  Tot  welberaden  boet :  Hier  light  een  Volck  in  d'aflchen 
Dat,  alsdejonghftedagh  het  Schepfel  fal  veraflehen 
Sal  roepen ,  heuvelen  en  puyne-bergen  deckc  ons. 

19.  Eentreffelick_Man. 

T£  Laes  gingh  uy  t  by  een  yegelick , 
•*^-Voor  een  kloeck  man  en  treffelick, 
Dirck  die  hem  tweemael  van  fijn  leven 
Twee  kloeckevuy  fien  had  gegeven , 

Seght  'k  weet  niet  wel  hoe  kloeck  hy  is-, 
Maer  treffelick  is  hy,  dat'sgewis. 

Fff  1  io.  Stijl. 
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20.  Stijl. 

BEdrieght  u  felven  niet  Gemannen  van  de  Pen  , 
Daer van  ick  lichtclick  een  fwacker  Lidfmaet  ben 

Dan  die  'ck  berichten  derf;  bedrieght  u  nier ,  goc  Vrinden  , 
Men  moet  in  al  ons  werck  (  't  zy  dicht  of  ondicht }  vinden 
Dat  foet  en  krachtigh  zy  :  goe  woorden ,  iachre  tael 
Als  blom-pap  zij  n  wel  yet ,  maer  ver  van  alternad : 
Goe  ftof  en  kloeck  geweld  van  deftige  gedachten 

Zijn  heel  niet,  alss'  in  't  barfch  vanduyft're  woorden  fmachten, 
In  een  woord  ,  al  ons  werck  moet  fterck  gebeente  zijn  > 

Enfenuwenj  en 't  vel  daer  over,  klaerenfijn. 
2,1.  Matigbeit. 

EN  overaeft  u  niet  in  d'een  of  d'ander  vreughd Selfs  in  u  groenfte  jeughd. 

De  luit  moet  in  't  vol  op ,  en  daer  volght  licht  fij  n  dood  naer : 
Keert  om  de  keers  die  brandt,  't  vet,  dat  haer  voedet  doodt  haer. 

2i.  Om  e  den. 

A/f  Yn  Ouders ,  fei  Andries,  zijn  al  op  Zee  gebleven , 
-*-*-*  Daerom  en  derf  ick  my  niet  lichtte  fcheep  begeven. 
Mijn  Ouders  ftierven  op  haer  bed  fei  Adriaen , 

Hoe  is  't  ?  fou  ick  daerom  niet  te  bedde  derven  gaen  ? 
23.  Voor  my. 

TN  een  woord  van  Gods  woord  en  maeck  ick  geen  verdriet : 

•■•Soo  ver  ben  ick  in  't  licht ,  ick  haet  mijn  Broeder  niet. 
24.  Op  de  Befcbrijvingb  van  's  Graveábale  door  ....  van  der  Does. 

TïEdijdt,  ichoon  's  Graven haegh,  in  all'  aenfienlickheden } 
•*-'Werdtgrooter  dan  ghy  zijt  en  alle  groóte  Steden  j 
Men  volght  u  op  den  voet :  uw  naem  (al  hooger  gaen } 
Maer  uwe  Dichters  oock :  fiet  wat  fy  jongh  beftaen , 
En  gift  wat  ghyder  eer  en  roem  van  hebt  te  wachten , 
Naer  ghy  beigroeyen  fult  in  jaren  en  in  krachten. 

25.  Vervuftigh  onder foeckz 

ICkgev' de  Vrouw  gelijck,  die  haersMans  water  brocht. 
En  vraeghde  den  Doftoor  wel  ernftigh  wat  hem  docht , 

Of  die  Man  fterven  moft  die  fulcken  water  pifte  j 
Want,  fprack  Symetverftand,  als  ick  dat  feker  wifte , 

Soo 
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Soo  waer  daer  vruchteloos  koll  en  moey  t  aen  befteedt : 
Moet hy  niet  fterven  oock ,  foo  weet  ick  wat ick  weet ; 
Daergeengevaerenis,  enhebickniet  tevreefenj 
Hy  Tal  wel  Tonder  pil  en  Tonder  dranck  geneTen. 

1 6-   Optimus  Ule ,  qui  minimus  urgetur. 

't  OC  hoon  aenficht  van  de  deughd  hebt  altijd  voor  uw'  oogen , 
^  Voor  d'oogen  van  uw'  geeft :  want  ver  is  hy  bedrogen , 

Die  s'in  de  Wereld  meent  te  vinden  ibnder  vleck. 
Al  ons  volmaeckfte  doen  is  rondom  vol  gebreck  > 

En  'cmenTchelicke  vroom  in  'tTchoonftevaniljnweTen En  is  maer,  wat  min  boos  als  andere  te  weien. 

zj.  Gevolgh  van  gevaer. 

"T~"\E  wereld ,  meerendeels ,  beftaet  uy t  blinde gecken , 
•'-'Die  d'een  den  anderen  by  kapen  kovel  trecken , 
En  helpen  yeder  een  fijn'  Volger  in  de  floot , 
Dat  is  in  misverftand  ,  in  Tond',  en  in  de  dood. 

18.  Agniets  Biecht. 

kE  wereld  gaet  daer  heen,  Tooftaet'er,  Tegt  Agniet,  ijoan.i.i;. 
Maer  haer'  begeerlickheit ,  dat  en  verneemt  Ty  niet. 

19.  Grietens  misjlagb. 
IJ  E  liefde  Tal  veel  Tonden  decken , 

Heeft  de  verliefde  Griet  geleTen  in  Gods  woord , 
En  meent  dat  haer  de  Text  toebehoort 

En  dat  s'  hem  tot  haer  hertsgeruftigheit  kan  rechten . Maer  fiet  wat  toe,  Verliefde  Griet, 

't  En  is  dieflagh  van  liefde  niet. 
50.  Neelcns  Ttvijjfel. 

^T  Eel ,  die  de  menTchlickheit  wat  veel  Tcheen  te  beminnen , 
■*-  ̂"  Sagh  dat  d'onmenTchelickheit  gelaeckt  wierd  in  een'  Vent,. 
Dieveeltijds,  door  in  Bier  of  Wijn  verwarde  Tinnen,  - 
Sijn  Wijfsmoy  backhuys  met  twee  drooge  vuyften  Tchentj 
EnTprackTeer  menTchelickj  wel,  waerisdatteleTen? 

D' 

? 

Is  'tquaed  onmenfchclick,  en  menTchelick  te  weien  ¡ 
31.  Aen  Antoni. 

*t  TS  waer,  ghy  lijdt  geweld  in  een' gerechte  Taeck  : 
•*-Maeren  gedencktu  niet,  waerGodTeght,  mydewraeck?      öetó.i«j». 

Antoni ,  meent  gh'  op  hoop  van  Taligheit  te  leven , 
C  Dat  's  van  vergiffenis}  en  wilt  ghy  niet  vergeven  ? 

Fff  3  1^  Voor:  • 
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31.  Voor  my. 

GOd  bebbe  danck  en  lof }  ick  haet  bedrogh  en  logen  > 
Bedroogh  ick  yemand  oyc ,  ibo  ben  ick  feer  bedrogen . 

33.  Lof  mis-duydr, 
'k  LT Ad  Andries fijn Bruydc geprefen , 

*■*  Na  iy  prijsück  fcheen  te  wefen  : 
Maerhy  gaf  my  weinigh  loons. 
Wie  ibu  voor  den  ondanckvreefen, 

Die  'ck  uy  t  fij  n  geficht  kon  lefen  ? 
Ick  en  fprack  niet  ongewoons  > 
Koft  ick  fchooner  van  haer  wefen 

Seggen ,  als ,  het  is  wat  fchoons  ? 
34.  Rijdden  wijs,  de  befte  wijs. 

TEun,  feidick,  om  den  deun,  wat  foudtghy  liever  wenfehen 
Waer  't  u  te  keur  geftelt  $ 

Dewijftemenfch  te  zijn  van  alle  wijfe  menfehen, 

Of  d'allerrijckft  in  geld  ? 
Derijckfte,  feidhyflucks,  geduerende  mijn  leven; 

De  wijfte  na  mij  n'  dood.   Daer  ftond  een  ander  neven , 
Die  't  ,  du  nekt  my ,  beter  kon  ; 

Hier,  feid'  hy,enhier  naer,  lieffb  waer  ick  Salomón. 
35.   MJsluckte  Konft. 

TT7"  At  had  de  Koningh  voor ,  die  foo  veel'  fchoone  Wijven 
W  Haer  hoofden,  hoofd  voor  hoofd,  dé  kappen  van  haer  lijven  ? 

Als  ick  eens  giilen  moght 

't  Schijnt  dat  hy  een'goe  Vrouw  met  groóte  moeyteiöcht 
Te  krijgen  ofte  maken  > 

En  konder fekerlick,  foo  doende,  toe  geraken,, 
Als  een'  aen  bil  en  bout 

Soo  warm  gebleven  waer  als  hyfe  had  getrou  wt  : 
Maer  oock  de  konft  waer  valich ,  met  als  fy  niet  meer  fpraken ; 
En,  arme  Schepfelen ,  fy  waren  der  om  koud. 

3<5.   Aen  Trijn. 

HPRijn ,  hebtghy  wat  geheims  voor  't  Manne-volck  te  decken, 
.  En  laet  niet  met  ugecken ; 

Houdt  handen  van  uw  lijf,  enleertdit,  weetghy  'tniet 
Vijf  oogen  heeft  een'  handen  ekke vinger iiet. 

37.   Lcere 
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37.  Leeré  hy  ongeval. 

T  7  Yt  alles  treckc  men  voordeel  i 
^  En  defe  Les  is  korc : 

Die  's  nachrs  beftolen  wordt, 
Gedenckc  licht  aen  Gods  oordeel.  * Their-  »•  *• 

38.  Aen  Jacob. 

T^  Erft  fpreken ,  Jacob,  en  dan  dencken  wat  ghy  fpraeckt, 
■*— '  Is  een  van  uw' gebreken : 

Daer  is  een  beter  wetgemaeckt  > 
Eerft  dencken  en  dan  fprekeji. 

39.  Jan  a  la  mode. 
At  quelt  het  Jan  in  fijn  gemoedje 

Datm'  hem  met  een  paer  Hoornen  plaeght, 
Daer  hy  foo  geerne  toch  een  hoedje 

Van  d 'algemeen  e  mode  draeght  ? 
40.  Vriendelhk.  oneens. 

A/I  Yn  Roomfch-geiïnde  Vriend ,  laet ons  wijs  wefen  willen  9. 
■^-■■En  niet  beginnen  daer  wy  droevigh  in  verfchillen  -t 

Maer  daer  in  ons  verftand 

Eens  is  en  t'famen  ibant, 
En  vrolick  tegen  -ftaet  all'  ander  mis-gelooven ; 
Wy  hebben's  ruym  genoegh ,  om  t'famen  God  te  loven. 
Staetons  geen  mengelingh  van  twee Gods-dieniten  toe. 
Ten  minften  foeckt  ghy  mé  den  Hemel  als  ick  doe  : 

Geneven  ga  met  Roomen 

Als  d'Ooítenrijckfcheírroomen. 
Ons'  eendracht  kan  foo  wel  een  groot  ftuck  weeghs  beftaen , 
Als  daer  twee  onvermenght  veel'  mijlen  t'famen  gaen. 

41 .   Kinder-mal. 
TTYE  Kinders  van  ons  hoofd ,  de  vodden  die  wy  fchrijven , 
-*-^Betooveren  ons  hert  als  die  van  onfe  lijven : 
't  Schijnt  dat  hy  ons  aen  't  ooge  raeckt , 
Dies'  op  het  allerminfte  laeckt. 

41.  Gods-  eer  of  [pot. 

E  liefdeloofe  Kaker ,  £»*  u-si, 
Die  d'onderdruckte  deert 

Spott  met  den  Heer,  haer' Maker; 
Die  s'  ophelpt  en  verweert , 
Dat  is  hy  die  hem  eert,  43-  Co$ 

D! 
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45.  God  volgen. 
f~^  Aev'  God  een  yeder  keur  fijn  allerliefft  te  wenfchen , 
^*  Steld'  het  niet  yeder  beft  aen  fijn'  al-wijfen  wil? Nu  fchickt  God  alles  felf  ten  beften  van  ons  menfchen  : 

Waer  yeder  een  niet  beft  te  vreden  ,  en  fweegh  ftil  ? 

44.  Vooreen  mijner  Wenken. 

F\  Aer  komt  een  ftaekjen  uyt  van  mijn  onnoofel  ploegen , 

•    *-*  Dat  d'een  niet  quaed  en  vindten  d'andere  niet  goed : 
Maer  't  moft  een  yeder  een  verftrecken  tot  genoegen : 
Hoe  ?  eifcht  men  my ,  arm  menfeh ,  dat  God  felf  niet  en  doet  i 

45.  Rijmerji. 
"F*\Ie  voorgefneden  ftof  bedichten  of  berijmen , 
***  En  doen  geen  beter  werek  als  die  daer  plancken  lij  men , 
By  andere  gekort,  gediíTelt,  en  gefchaeft : 
Of  even  of  ghy  een  twee  ftijve  blafen  gaeft , 
Die  hem,  die  fincken  fou ,  veil  over  water  voeren : 

Ghy  houdt  fijn'  onkund  op ,  hy  hoefc  fich  maer  te  roeren. 

46.   Il  proprio  parer  non  ha  mat  tono. 

WAt  zijn  wy  blind  in  ons  bedrijven , 
En  fteeghindat  bedrijf  te  drijven  ! 

Bekent  het  vry,  eenyegelijck, 

Al  fchijnen  wy  't  ibmtijds  te  geven j 
Om  't  fchoone  voordoen  van  wel  leven , 
Goed-duncken  heeft  altoos  gelijck. 

47.  Kinds  Kinderen  liefde. 

TCk  ftel  my  geern  ten  thoon , 
■*  In'tfpelen  met  Kinds  Kind'ren 
Ver  van  mijn'  eer  te  hind'rcn 

fxov.  17.  e.  Die  Kind'ren  zijn  mijn'  Kroon. 
48.   ■Geluckigh  onweten. 

(Nwetenheit  van  al  wat  was  voor  defen , 
Van  al  dat  naer  fal  wefen, 

En  tegen woordigh  is ,' 
Is  in  den  grond  een'  onmacht  van  de  menfchen, Maer  diefe  fou  verwenfehen , 

.  .  Taft'ongetwijifeltmis. 
o; 

Wie 
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Wie  droegh  het  pack  in 't  hoofd,  wiefoufich  derven  wagen Aen  dry  in  eene  bael  gefommelt  en  getafl:  ? 
Wegh  tweemael  anderhalven  laít } 

Twee  kan  't  hem  doen :  't  zy  goed' of  quade  dagen. 
Van  daegh  en  gifteren  geeft  elck  genoegh  te  dragen. 

49.  Noli  altum  (apere. 

A  L  wat  ons  op  het  pad  ter  faligheit  gebreeckt, 

^*Sie  'ck  ons  op  't  helderde  befchreven  en  bepreeckt :  ' 
Wat  woel  ick  in  den  mirt  van  duyftere  Propheten  ? 
Al  wat  God  decken  wil,  verbiedt  hymy  te  weten. 

50.  Dircks  misflag]). 

"T\Irck  feght ,  een  feker  man  heeft  hy  fijn  geld  bevolen , 
"*-^Die  nu  te  foecken  is  en  wandelt  in  't  verholen  -t 
Soo  dat  hy  aen  verloop  noch  hoofd-fom  raken  kan  ; 

Is  dat  een  feker  man  ? 

51.  Gaet  met  flade. 

"V  7"Oetje  voor  voetje,  maernietalteras,  P10v.13.11. 
*   Is  allenthalven  de  fckerile  pas : 

Grijpt  ghy  te  gierigh ,  het  fal  u  ontglyen  j 
Haeftige  rijekdom  en  kan  niet  bedyen. 

51.  Canaille. 

» Elijck  onnutte  fpijs  een  goede  maegh  ontftelt , 
rSoo werdteen' goede Stadt  met  onnut  Volclc gequelt. 

53.  Aen  een'  Speler. 

P*  Lek  Tuyfcher  is  een  Dief,  als  't  fpel  geeft  dat  hy  wint. 
■■--'Hy  fnijdt  wel ,  in  der  daed,  de  bors  niet  van  fijn  Vrind: 
Maerhy  befteeltfijn  huys,  datom  fijn'  winft  moet  weenen. 
Verheft  hy ,  hy  berooft  fijn  eigen  vleefch  en  beenen  -, 
Sijn' Erven  gaet  het  af:  en  ,  hoe  'tgeluckt,  of  niet, 
God ,  die  hem  fijn  Talent  heel  anders  oorbren  hiet 

Onthoudt  hy  'c  overfchot  van  fijn'  vergulde  gaven  -, 
Daer  fijn  bevelen  was  den  Armen  mé  te  laven. 
Hoe,  noemt  ghy  dat  een  fpel  meteeren,  blinde  fot, 

Daer  ghy  u  felfs  beileelt ,  uw'  naeften  en  uw'  God  ? 

II.  Deel.  Ggg  54.  Aen 
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54.  Aen  den  [elven. 

MY  dunckt  ghy  zijtecn  Geck ,  al  fchijnt  ghy  ms  ij  5  van  wefen : 

Ghy  hebcwacgelds  vergaerten  't  hoort  u  toe  alleen. 
En ,  fitten  wy  om  luft  van  tijd-verdrijf  by  een  , 

Ghy  waeght  het  op  een'  fteen ,  of  't  uw  of  mijn  fal  wefen. 
55.  Straet-tpijsbeit. 

\  /f  En  hoort  wel  by  der  ftraten 
IV  J  \yat  wijfe  waerheits  praten  j 
My  fei  een  gauwe  Guyt  , 
Het  komt  al  op  een  uyt , 

Of  't  met ,  of  fonder  reden  is , 
Als  maer  een  menfch  te  vreden  is. 

56.  Wereld. 
DE  Wereld  ftaet,  en  fal  ftaen,  tot  haer  ende, 

In  ydelheit,  in  boosheit,  en  elende. 

57.   Op  der  [tlver  Meeden  lutighfaem  fierren. 

\  li  Yn  hert  en  is  geen  fteen-,  het  weende  mé,  als  'tnoodwaer, 
■*-*  -*Metdiedaer  ftervende  verdwelmt  liglit  dicht  en  diep  : 
Maer  'twaeronrijdelick:  diellaept,  is  ofhy  dood  waer, 
Noch  meer  noch  minder  als,  die  dood  is,  ofhyiliep. 

58.  Op  een  Lïjck-huys. 

\T  7Atdoetmen  indathuys,  daervenfterenin  'tflot, 
^  *   En  witte  mueren  ftvert  het  licht  des  Hemels  blinden? 

Wat  doet  men  in  dat  huys  ?  men  morter  tegens  God , 

Om  dat  hydaer  een' Vriend,  eneenen  fijner  Vrinden 
Uyt  's  Werelds  duyftcrheirin  't  eewigh  licht  gebracht 
En  aller  on  ruft  vry  in  fijn  ruft  heeft  doen  leven.  ■ 

Is  dat  de  rouw  van  't  huys,  is 't  daerom,  domgeflacht, 
Dat  gh'  in  den  doncker  liet  ?  wel  had  hy  u  bekeven , 
Die  all'  uw'  venfteren  opftiet  voor  weer  en  wind , 
En  fei,  laet  in  Gods  licht;  ghy  zijt  maer  al  te  blind. 

59.  Aen  Graef  Chriftopher  Delphicus  van  Dhona,  Afgefant  van  Streden , 
met  mijtie  Koren  bloemen. 

T^\Elfs-kind,  van  hooger  waerd  als  vele  diefooheeten; 
•*-^Alfchijntlèwattezijndegifte  die'ckUdoe, 
'tZijnvodden ,  daericknoytenhebbetoegefeten , 
Volght  raed,  en  doet  als  ick,  en  fitter  noyt  niet  toe. 

60.  Luyaerti 
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60.  Luyaerts  Les. 

ONachtfaem  Voeder  van  u  felven  en  uw  huys ,  r»tr.  e.  s, 

Dieom  den  oorberfchier  min  weghs  fpoedt  als  een'  luys  $ 
Loopt  by  de  Mieren  fchool ,  en  fiet  hoe  s'  haer  geneeren  j 
Daer  's groóte  wijshekby  dicOperluy  te  leeren. 

61.  Aen  de  Vrouw  van  Albrandswaerd  met  mijn  Zee-Jlraet. 

'Eel-waerde  Vrouw  van  Albrandswaerd, 
Hebt  ghy  niet  Torfs  genoegh  bewaert , 

Sraijdt  vry  ditgoedjen  aen  den  haerd 
'tEn  is  toch  niet  als  Albrands-waerd. 

61.  Aen  Agniet. 

MAeckt  ons  geen  fpartelingh,  Agniet,  ghy  moet  het  hoorcn  •, 

Voll'acht-en-twintigh  jaer  zijtgh',  op  het  minft,  geboren. 
Daer  is  geen  twijffel  aen ;  íck  fpreeck  met  goed  befcheit  > 

Uw' Moeder  heeft  het  my  wel  tien  jaer  langh  gefeit. 
63.  Aen  Reinier. 

TTTlen  ftaet  ghy  daer  en  fpreeckt,  Reinier,  wien  onderrecht  ghy, 

*»  Eenílaper,  ofeengeck?  of  beid',  of  een'  van  tween. 
Lett  eens,  om  mijnent  wil ,  ten  einde  van  uw  re'en. 
Of  hy  niet  vragen  fal ;  wie  is  daer,  en  wat  feght  ghy  ?  Ecden «.  s. 

64.  Bi  ood-vy  anden. 

TTEthuysvol  vyanden,  feghtGod,  is 't  huys  vol  knechten  j      Matth.I0.3e. 
■*-  -*•  Wie  wil  daer  tegen  vechten  ? 
Ick  jaeghfe  liever  all'  ten  huys  uyt  over  hoop, 
't  Is  een'  gerufte  zeegh,  fijn  vyand  op  den  loop. 

65.  Menfchen  loon. 

TTEbtdenondanckbaren  uw  gantfche  levens  dagen 

•*-  J  Op  arm  en  fchouderen ,  door  dick  en  dun ,  gedragen  j En  fett  hem  eens  hard  neer  j 

Daer  's  al  de  danck  om  veer. 

66.  Soet  en  fuer. 

JVlEn  blaeftjan  ftaegh  in  d'ooren , 
Waerom  hy  niet  en  trouwt  met  onfe  rijeke  Neel  ? 

Jan  feght  befcheidelick ,  In  een  woord  kan  men  't  hooren. 

't  Is  waer ,  s'  heeft  goeds  genoegh ;  maer  wat  noch  ?  quaeds  te  veel. 
Cgg  z  6y.  Op 
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67.  Op  bet  hand-wajfcben  van  een  Schone, 

/^Hy,  waflchen,  Soeterc,  ghy, 
^-^Diehandekens,  vanzy !  " 
My  dunckt  dat  al  dat  planchen 
Niet  na  behooren  is : 
Wat  hoeft  menfchoon  te  waflchen 

Dat  fchoon  geboren  is  ? 

68.  Jan  gewaerfcbouwt. 

'7Yn  dat  all'  menfchen,Jan,  die  'k  in't  Voorhoud  fien  wand'len, 
^Sie  kuypen  op  het  Hof,  en  op  de  Merckt  fie  hand'len-, En  fuchten  in  de  Kerck, 

En  fténen  op  haer  Werck  ? 
My  komt  daer  een  groot  woord  van  Gods  woord  in  gedachten  , 

MMth.10.17.  Zijn  dat  all'  menfchen ,  Jan ,  ghy  moet'er  u  voor  wachten. 
6j.  Hard-kjoppingb. 

'  Laes  klopt  fijn  Wijf  veeltijds  om  d'een  of  d'and're  perc 
■En,  na'et fijn  vuy fien  luft,  fomwijlen  vry  watherdt. 

De  Doftor  merckte  wel,  daer  was  yets  niet  ter  degen ; 

Maer  wift  niet  dat  fe  klop  op  't  kop-ftuck  had  gekregen. 
Gaet  fei  fy ,  Doftors,  gaet  -,  ghy  dient  niet  voor  mijn'  bed  ¿ 
Het  is  een' ongemeen' hardt-kloppingh  die  my  letr. 

70.   Oprechte  maet. 
iE  waerheitis  lbo  veer  pas  van  delogen 

Alsyedereeniijn'ooren  van  fijn'oogen. 
71.  Op  eenen  Bibel. 

"IT7  At  foeckt  men  nacht  en  dagh  te  leeren ,  goed  en  quaed? 
» cor.  +.  s.     *y  Men  magh  niet  wijfer  zij n  dan  hier  gefchreven  ftaet. 

72.  Graf-fcbrift  van  een'  Reuck¿vercker. 

GHy  hebt  een'  flechten  neus  die  niet  en  rieckt  door  't  Graf 
Waer  med'  ick  u  vermaeck ,  my  koil  en  kleeren  gaf. 

Ghy  meent  ick  wormen  aes  gae  werden :  maer  't  is  leugen  -, 
Sy  zijn  maer  ftanck  gewent  ■,  fy  fullen  my  niet  meugen. 

73.  Dircks  Verrekijckers. 

Z'Ynglafen,  hol  en  bol,  feghtDirck,  van  fulcken  kracht , 
jEn  werd  door  holen  bol  klaer  fien  te  weegh  gebracht > 

Soo  heb  ick  fekerlick  een  klaer  geficht  te  hopen ; 

Want  Rijnfche  Roomertjens,  die'ck  befigemethoopen, Zijn 

D!
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Zijn  altoos  hol  en  bol:  hoort,  Dirck;  en  weeft  verdacht; 

Het  hol  en  't  bolle  geeft  de  glafen  wel  de  macht, 
Van  helder  te  doen  íien  j  maerfoudekunfttedeeghzijn  , 

Soo  komt  s'  úniet  te  pas }  de  glafen  moeten  leeghzijn. 
74.  Vriendelicke  Tucht. 

Die  de  verdoolde  Jeughd  na  't  rechte  pad  wil  drijven 
Recht  weinigh  uy t  met  kijven  : 
Luy  roepen  doet  niet  tot  de  faeck : 
Men  kan  vermanen  met  vermaeck, 

'c  En  fou  den  fiecken  luft  noch  voordeel  konnen  weien , 
Indien  fijn  Doctor  keef:  hy  moet  hem  maer  genefen. 

75.  Heer-Ooms  langb  leven. 

DAt  Heer-Oom  in  't  gelagh  wel  onder  water  wil 
En  maeckt  in  roomertjens  noch  roomers  geen  verfchil5 

Sal,  meent  hy,  fijn  langh  leven  zijn. 
Mijn  Heeren ,  letteens,  feght  de  Pater, 
Slecht  hout  vergaet  niet  onderwater, 
Ben  ick  vergancklick  onder  wijn  ? 

76.   Jans  vlugge  Fen. 

"An ,  ghy  feght  dat  meeft  uw'  wereken 
Met  een  hollende  geren 

Rollen  uyt  uw' volle  Pen: 
S  weert  het  niet,  ick  kan  't  wel  mereken. 

77.  Gelijck^  nitnt  gelijck-, 

TCk  weet  niet  of  Klaes  meer  het  quaed  bemint ,  of 't  goed : 
■*Hy  wordt  niet  gram  genoegh  daer  hy  een'  boef  ontmoett. 

78.  Scbadelicke  Liefde. 

/^*  Oe  Vrienden  is  goed  Volck ;  maer  't  kon  wel  al  te  goed  zijn , 
^-*  En  door  goed  fchadelick.  Soo  moeit  ick  wel  een  bloed  zijn , 

Haett'  ick  een  Vyand  meer ,  die  my  mij  n'  waerheit  feit ,. 
Als  een'  te  goeden  Vriend ,  die  mijn  gebreken  vleit. 

79.  Les  voor  Dichters. 

HAeft  werden ,  haeft  vergaen ,  zijn  twee  verwantte  faken, 

Die  d'eened'andereibo  volgen  dat  fy  raken. 
Denckt,  Dichters,  die  u  haeft  ;  welck  beft  in  't  duren  houdt, 
Datlánghfaemwafcht,  als  Eick,  of  rafch,  als  Vuren  hout. 

Ggg  3  80.  On-order, 

j; 
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80.  Oihorder. 

'k  \  7EriradeDrinckers  niet: 't  fchijnc  dars'oocknuchr'ren  rafèn: 
»    Mydunckt,  tor grooten  dorit  behooren  groóte glafen  : 

Haer' kleine  gaen  voor  uyt,  en,  als  men  niet  meer magh, 
Dan  komen,  averechts,  de  groóte  voor  den  dagh. 

8¡.  ïi'atht  op  God. 

\7Erhaefl  u  vonnis  niet  van  quaden  of  van  vromen  , 

Spaert  uw'  voor-oordeelen  ;  de  tijd  en  God  fal  komen. 
8 1 .   Eten  voor  dranken. 

[  Ybrachteendroncken  Bood  een'  tijdingh  na  mijn  Sin; 
En  bly'  Hen  vallen  mild  :  ickfchickten  hem  niet  min 

Alseendickdrinck-geldtoe:  maer,  meteenklachtigh  wefen, 

Heer,  feid'  hy ,  'k  heb  geen'  dorft;  ey ,  laet  het  eet-geld  wefen. 
83.  Het  Schavot  van  kant. 

)At  droevige  Schavot  dat  inde  fchoonfteplaets, 
Den  Haegh  ,  de  íchooníte  plaetsílaetenbeíitt,  dePlaets, 

Staetmynietin  den  wcegh  uyt  vreefe  van  de  roeden. 

Of  't  galligh  hout,  de  Galgh5  God  hoopick,  fal  verhoeden, 
Dat  ick'er  oyt  verfchijn'!  'tisdatickgeernelaegh, 
Watnietbehaeghlickis,  uytd'oogen  vanden  Haegh. 
Daer  feggender  't  ftaet  wreed ,  daer  feggender  't  ltaet  mottigh ; 
Mijn' meefle  reden  is,  hetftaet'erwat  fchavottigh. 
Maer,  hoorick,  's  Lands  Gerecht  en  magh  niet  uyt  het  oogh, 
En  daerom  ftaet  het  hier  getimmert  fchoon  en  hoogh  : 
Uyt  wat  oogh?  goede  Liens,  uytallerhandeoogen; 
Van  vrome  menfchen?  neen,  van  die  het  minde  dogen. 

Nu,  fmeet  men 't  hier  om  veer,  enftelden'tuytterStadt, 
Beproeft  eens  ofmer  oyt  gebreck  van  Kijckers  had. 

84.   Drtncken  vcrfchoont. 

'Rietwou  haer' droncken  Man  met  voordacht  drinckenleeren, 
En  fei,  de  rechte  kunft  is  halver  wegh  te  keeren  ; 

En  als  ghy  't  droncken  zijn  begint  te  voelen ,  Jan , 
Soofcheidtuythetgelagh,  ten  minften  van  de  kan. 
Gevoelen,  feideMan?  wanneer begintdat voelen? 
Wanneer  wy  met  ons  tween  wat  hebben  liggen  woelen , 

kn  krijgen  daeropvaeck,  verklaert,  enlieghtmy  niet, 

Voelt  ghydenoogenblickwanneergh'inflacpvalt,  Griet? 

8).  Alles 

G' 
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85.  Alles  by  allen. 

SOu  'k  niet  te  bruyloftgaen,  en  leven,  by  den  Wijn,  imuiijc 
Als  wijiè  Lieden  leven  ? 
De  wijde  heeft  gefchreven, 

Schreit  met  de  fchreiende ,  lacht  met  die  vrolick  zijn.  Rom.io.  ts. 
8(5.  Jan  aen  Griet. 

VEel  dronckjens  achter  een  weet  Jan  aen  een  te  rijgen 
Of  Griet  wil  preutelen  of  niet, 

Siet,  feghthy,  mijn' beminde  Griet, 
Dit 's  omdendorftdie'ckheb,  en  datom  geen' te  krijgen. 

87.  Terierat  tiifi  periijfet. 

JAn  had  fich  doodlick  fieck  gegeten,  als  een  beeft : 

Nufoudhy  't  niet  meer  durven. 
Had  Jan  niet  doodlick  fieck  geweeft 
Hy  waerder  af  gefturven. 

88.  Misbangen. 

T^  En  Dronckaert  had  lijn*  voghte  krop 
■■—'Geiloten  met  een  drooge  ftrop. 

Hoe  gaet  dat ,  feid'  een  Boer?  nu  heb  ick  noch  in  langen 
Geen'  bierkan  aen  den  hals,  maer  wel  aen  d'oor ,  fien  hangen. 

89.  Schuldig!)  onfcbuld. 

f~^  Od  wil  fomtijds  vergeven ,  koen , 
^-*  Die  niet  en  weten  wat  fy  doen : 
Maer  leert  den  fin  ter  degen 

U,  Dronckaert,  fal  't  foo  niet  vergaenj 
U  die  uw  ielven  aen  't  niet  weten  hebt  gekregen  > 
Ghy  weet  niet  wat  ghy  doet ,  maer  wat  ghy  hebt  gedaen. 

90.  Waterloofe  Neeringb. 

Ck  weet  een' Landsman  feid'  een  Prater, 
Die  by  gebreck  van  water 
Drinckt  water  voor  den  dorft  -, 
En  had  hy  water ,  arme  borft , 

Soo  hiel  hy  't  met  de  wijn-kan. 
Spreeckt  Water-molenaers ,  ghy  weet  hoe  beide  zijn  kan, 

91.  liet  onderfte  boven. 

TCkfiededronckeLien  genoeghfaem  wedervaren 
■'■Al  wat  de  ftormendoen  aen  Scheveninger  baren;  . De 

ï 
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De  wijn  vverckt  als  de  wind ;  al  wat  te  gronde  lagh , 
Spoelt  hy  ten  herten  uyt  en  brenght  het  voor  den  dagh. 

9Z.  Dageltcks  Verraed. 

GEen'  ongenadiger  Beklapperkanderzijn 
Van  Lichaern  en  van  Ziel ,  als  Spiegel-glas  en  Wijn. 

93.   Geeftigb  onfclmld. 

QUaed  fpreken  van  een'  Vorít ,  daer  droncke  íbtten  faten  , 
Quam  voordes  Voríten  oor ;  die  fond  om  d'Onverlaten , 

En  dreighdefe  met  rijs :  een  d'allerfnoodfte  Guyt 
Ley  'tkluchtighop  den  wijn:  Heer,  fei'dhy,  wilt  niet  kijven, 
'tGingh  noch  al  redelick  ;  wy  hadden  met  ons  Vijven 
Wel  anders  aengegaen*  maer  't  Tonnetje  was  uyt. 

94.   S'tecke  Tijs. 
rP,Ys  heeft  fijn  goed  verteert  met  Teerders  van  den  Haegh , 
-*•  Goe  meefters  van  de  neeringh  > 
Sijn  bors  is  uytgeteert,  fijn  overteerde  maegh 
Verfraetgeen  teeren  meer :  noch  fterft  hy  aen  de  teeringh. 
!  95.  Vrouwen  Dronck- 

A  Ls  de  Vrouwen  fich  verloopen 
"'^In  der  foete  wij  nen  vr  eughd , 
Gaet  de  deur  toe  van  de  deughd 

En  die  van  d'ondeughden  open. 
96.  Voor  Gijs. 

Wie  noemt  men  van  dit  paer  met  meefle  reden  boos  ? 
Trijn  is  het  niet  al  tijd  ,  Gijs  is  het  niet  altoos. 

97.   Mode. ■flTAtpasickopdeMode
haer'  

altijd  niewe drachten? 
ii.  1.    VV  £)e  wjjfe  defer  eeuw ,  is  't  wijsheit  te  verachten. 

98.  Diogenes  Vonnis. 

JAn  van  der  Ballen  heeft  quae'  gangen Met  Dirckfijn  buermans  wijf  begaen  : 
Wat  fal  daer  voor  een'  ftraf  toe  flaen  ? 

Men  hoort  hem  aenfijn'naem  te  hangen. 
99.  Vredïkanten  ujtfpraeck¡ 

GEleerde  Predikers ,  ickbiduw,  leert  bezeifen, 

Wat  tael  uw  Ambacht  voeght :  geen'  ander ,  dat  ick  weet', 
Als  die  daer  beft  gelijckt  uw  dagelickfe  kleed  , 
Dat  ftatigh,  zedigh is,  en  onge^icrt,  en  effen. 

100.  Aen 



Sneldicht.  ¿^ 
loo.  Aen  eenen  valfchen  Tuvfchr. 

"^TA  ick  gewaerfchouwt  werd  van  velen 
■*-™        Soo  komt  ghyyeder  een  , 

Bedriegen  met  een  blad  en  ihuyeen  met  een'  fteen. 
't  Scheelt  maer  een'  letter,  Ghijs:  is 't  fpelendat,  offtelen  ? 

ioi.  Tegen-gift  van  liefde. 

KLaes  feght  hem  is  een'  kon  ft  van  jonghs  af  ingevallen 
En  heeftfe  menighmael  met  groóte  bacr  gepleeght : 

Voelt  hy  fijn  hert  ontroert  met  meerder  welgevallen 
Dan  dat  een  teer  gemoed  geruftelick  beweeghr. 
Vergeeft  hem  Joftertjens,  dan  derft  hy  u  ontkleeden , 
(Ontkleeden  by  de  gis ,  verftaet  de  meeningh  wclj 

Ontkleeden  eerft  op  't  hemd,  danopde  naeckte  leden, 
En  ftellen  uwtepronck,  hier  met  wat  ganfen  vel, 

Daermet  een  bruyner  huyt  als  't aenficht  wil  beloven, 
Of  beentjensin  de  luer  wat  averechts  gefchickt, 
Of  voetjens  in  de  wiegh  wat  binnewaerts  verfchoven  , 

Of  borftjens  in  den  dwangh  van  't  rijgh-lijf  plat  geftickt  -, 
Wil  al  dat  en  noch  meer,  fijn  heete  mal  niet  koelen  > 

Soo  tafthy  dieper  toe,  en  vilt  het  vel  van  'tvleefch, 
En  fchrickt  voor  't  bloedigh  beeld.  Wil  noch  deliefde  woelen, 
En  dencken  achterwaerts ;  ibo  fcheurt  hy  fpier  en  pees , 

En  fter-ooght  op  'tgeraemt,  en  feght,  ditzijn  defchatten, 
Dit  is  't  y  voiren  beeld ,  dit  is  de  fchoone  bloem 
Daerom ick my  verdoe,  en,  lichtelick,  verdoem. 

My  dunckt  ick  Klaefens  kunft  ten  naeften  by  kan  vatten , 

Enfluytens'ineen  woord ;  't  is  of  hy  feggen  wouw, 
Gelijck  het  kleed  den  Man ,  foo  maeckt  het  kleed  de  Vrouw. 

102.  Op  de  Heerlickjjeit  van  de  Rechtvaerdige ,  bepredickt  inde 
befchreven  door  J.  Vollenhovtn. 

DOe  hy  dit  felfde  fprack ,  de  volle  Vollen  hoven , 

Was  yeders  ingewand  van  't  fpreken  foo  ontroert, 
Dat  niemand  fich  volde  met  hem  fchier  t'overloven 
Voor  fulcken  Heerlickheit  foo  heerlickuyt-gevoert. 

Hoe  gaet  uw'  ingewand ,  Aendachtige,  nu  fmoken , 
Nu  hy  van  't  vluchtige  maeckt  een  onvluchtigh  woord, 
Dat  foo  veel  nutter  is  gefchreven  dan  gefproken 
Als  veel  en  wel  doorfien  fcheelt  van  eens  wel  doorhoort ! 

II.  Deel.  Hhh  toj.  Aen 
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103.  Áen  hem  /f/f. 

/~\  Ghy  met  overvloed  gezegende  van  boven ». 
^^  Die  dufenden  verfaedt  uyc  uwe  volle  hoven,. 
Is  den  Rechtveerdigen  foo  groóte  heerlickheit , 
Eerft  hier ,  en  dan  hier  naer  voor  Erfdeel  toegefeit  ■>. 
Bidt,  ialige  Man  Gods ,  dat  alle  die  ulefen 
TTot  fulcker  Erven  recht,  recht  vaerdigh  mogen  wefer 

104.  Dirck  en  lek.- 

T"\Irck  meende  dat  ick  Goud  gingh  halen  ,> 
^Om  hem  een'  treusneus  te  betalen  ¿ 
Juyft  was  het  Sil  ver,  en  niet  veel. 
Hy  bleef  wat  ílecht  ftaen  fien ,  enfey,. 

Ghy  geeft  my  maer  het  wit  van  't  Ey  K 
En  ick  flacht  u ,  'k  eet  liever  't  geeU 

105.   Van  Jan. 

An  Snap,  een  k?.kelaer geboren , 

1  Om  datm'  hem  allefins  fouw  hooren  -9. 

Loopt  uyt  en  in  by  oud  en  jong' : 
Gemannen,  paftwatopuw'ooren, 
Sijn'  voeten  rennen  als  fijn'  tongh. 

iq6.  Aen  een'  Prediker* 

rr,  die  daernoogefien ,  en  geerneaengehoort , 
Gods  Woord  ftaet  en  bemorft ,  met  een  gefochten  flinger 

Van  handen  gins  en  weer ;  In  Gods  Tael  is  een  Woord 

Dat,  of  ghy  'tnoytenlaeft,  tot  uwentt'huys  behoort: 
Men  feghtinoudHebreewfch,Een  Geckfpreeckt  met  fijn' vinger. 

107.  Van  My. 

VOor  een'  befond're  gaef  danck  ick  mijn'  God  en  Heer  -3 
Sy  hebben  my  niet  langh  te  vreefen ,  die  my  krencken. 

Als  focht  ick  het  te  doen ,  ick  kan  't  niet  langh  gedencken. 
't  Goed  dat  ick  heb  gedaen  ontgaet  my  noch  veel  eer  -, 
3t  Goed  dat  my  isgeichiet  vergeet  ick  nemmermeer. 

108.  Elck,fijn  tijd. 

T}N  fuftniet,  Jongelingh ,  'tenvoeght-nietinuw'jaeren  j 
•^En  fpringhtniet ,  Ouderlingh ,  't  en  paft  niet  op  uw'  haereiv 
In  allerley  gebaer  van  woorden  en  van  wefen , 
Staet  ouden  qualick  jongh ,  en  jongen  oud  te  wefen, 

109.  Fa» 
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109.  fan  Klaes. 

KLaes  liep  ter  landen  uyt,  en  wouw  niet  hooren  fpreken 

Van  Vrouw  en  Kinderen  te  laten  in  'tgebreclc : 
Hy  klopten  op  fijn'  Broeck ,  en  {ei ,  de  boofe  Geck , 
Al  waer  die  komen  fal ,  fal  Vrou  w  noch  Kind  gebreken. 

1 1  o.  Een  Vrijer  aen  fijn'  Lief. 

'k  CChenckueen'  Almanach,  ondanckbaer')  dat 's  te  weten , 
*~^Ten  minften  moet  ghy  my  dit  heel  jaer  niet  vergeten. ui.  Een  alleen. 

XX7 At  is  het  hooghfte  Lot , 

'*   Daerop  mij  n' Ziele  fier? 
Ghy  zijt  het ,  groóte  God, 
Op  meer  en  pas  ick  n  iet.  Luc.  IO-  4I 

112.  Weldoen  en  hopen. 

Wf  Acht  op  den  Heer ,  maer  wacht  te  degen  -, 
*  *   Om  wel  te  wachten,  houdt  fijn'  wegen.  F&1.  ,7>    • 

113.  Aen  een'  Predik*?. 

/^  Hy  ftaet  foo  langh  en  preeckt :  het  eerft  is  ons  ontgaen , 
*^*En daerom  konnen  wy  het lefte niet  verftaen.     . 

ri4.  Voor  Dirck. 

TVirck  is  beroyt  en  opgeblaien , 
■■-'Hy  flacht  de  ílij ve  leege  blafen  : 
Ickwenfchhem,  ofwat  minder  moed, 
Of  tot  dien  moed  wat  meerder  Goed. 

115.  Befte  winft. 

'éT>_  Hy  arbeidt  om  gewin,  en  houdt  niet  op  van  fweeten , 
^Om  meer  en  meer  gewins :  maer  Dirck ,  dit  moet  ghy  weten  , 

Daer  's  een  gewin  daer  'tal  aen  leit  : 
Genoegen  met  Godvruchtigheid  ,  ■fimw.s.s 

116.  Aen  jonge  Koets-rijders. 

T^E  Koets  uyt ,  jonge  Lie'n ,  en  leert  de  leflfe  weten 
*  Der  Wijfen  van  eertijds ,  foo  langh  ghy  wel  kont  gaen  j 
Eenjonghman,  ièidenfy,  en  is  niet  wel  geièten , 
Daer  hy  voor  een  oud  man  niet  over  eind  kan  ftaen. 

Hhh  2  117.  Bede- 
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117.  Bedelden  afkomft. 

VAn  kloecke  Bedelaers  en  werd  ick  nier  geraeckt : 

Zijn 't  Bedelaers  alrecd,  ick  maeck't  haer  meer  met  geven  $ 
En  d'<  .Tire  die  haer  geld  op  ftraet  gaf  van  haer  leven 
Heeft  s'  onvoorfichtelick  tot  Bedelaers  gemaeckt. 

1  iS.  Aen  Wilm. 

/OHylight  en  flaet  uw' knecht,  het  zy  omwathetzy, 
^Hit  heeft  altoos  den  naem,  omdat  hy  luyen  dom  is. 
Wilm  ,  hebtghy  noyt  bedocht ,  indien  dat  uw  waeromis» 
Wie  alf  dis  ilagen  beft  verdiende ,  ghy  of  hy  ? 

119.   TYgra  Jan. 

'k  FTAdgeerneJan  befochti  maerhyontleid  't,  en  was 
*-  ̂Quanswijs  watfwackelick,  of  niet  feerwel  te  pas: 

'kNeem  weleen'  uytvlucht  aen  ;  maer  lach  met  fulcken  ilechten. 
Hoe?  ibchtickhemtefien,  omLijfom  Lijf  te  vechten  i 

120.   Onverfijnd  verfcboont. 

TC  k  groet  een  minder  man  dan  ick  ben  by  de  Straet ; 

■*Hy  wedergroetmy  nietnamijn'of fijnen  Staet : 
Moet  ick  daer  quaed  om  zijn  ?  en  foud'  ick  my  vergrammen  , 
Ontmoett'  ick  by  geval  een'  Blinden  of  een'  Lammen  ? 
Sy  lijden  leeds  genoegh,  het  zy  aen  voet  of  hand, 

En  d'eerfte  noch  veel  meer ,  och  armen  !  aen  't  verftand. 
111.  Aen  een  Steenhouwer. 

TT'Laes,  meent  ghy  dat  dat  Beeld  voor  'tuwezy  te  houwen? 
•■^■Hetwasal,  eerghy  quaemtaen  't  hacken  en  aen 't  houwen ¿ 
'tStackindeMarmer ,  Man;  ghy  hebt,  foo  veel  ghy  koft, 
Hetov'righuytgefhe'en  5  foo  hebtghy  't  maer  verloft. 122.  Aen  Dirck. 

f~*  Hy  koopt  veel'  Boecken,Dirck,  en  meent  geen  Geld  te  iparen, 
^^Maer  van  die  wijiè  waer  noch  hoop-werek  te  vergaren  -, 
Om  een  Boeck  wenfehick  maer,  en  kocht  het,  waer  't  gereedt, 
Daer  in  gefchreven  ftond  al  dat  ghy  niet  en  weet. 

123.  Jan  verfcboont. 

TS  Jan quaed-fprekende ,  wie kand'r hemom bekijven? 
•*Hy  leerde  noyt  in  't  School  wel  fpreken ,  noch  wel  fchrijven. 

124..   S e  hade» 
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114.  Schadelkke  hulp. 

TP\Ie  d'eerfte  letteren ,  die  ons  nu  overftelpen , 
-*-^Ter  wereld  heeft  gebracht,  nam  't  voor  een  dienftigh  feit, 
Om  ons  te  fwack  onthoud ,  met  haer  gerieflickheit, 

Vand'cen'ind'andereew,  te  Mij  ven  en  te  helpen: 
Maer  mis  was't :  daer  werdt  foo  geluyert ,  en  vertrouwt 
Op  doode  letteren ,  datelck  nu  min  onthoudt. 

125.  Voor  Frits. 

A  /ffYdunckt ,  Frits  had  gelijck,  alshy  een'  Huysvrouw  koos, 
■*-'-*  Daer  alle  lijdfaemheit  haer  fel  ven  by  verliefen , 
Of  by  verlooch'nen  fou  :  hy  moft'er  foo  een'  kiefen 
Tot  Schole  van  geduld,  om  in  al 's  werelds  boos, 
Als  MceftervandeKonft,  verdraeghlickteverkeeren. 

Die  'tbuyten  konnenwil,  moet  binnenshuys  wat  leeren. 
126.  Goede  eigen  liefde. 

OOowie  fijn  fel  ven  lieft,  en  fchijntnietwaerdgepreièn: 

^  Nochtans  foo  kan  hy  't  wefen. 
Was  't  my  niet  prijilelick  ? 

Ick  had  mijn  echte  Vrouw  heel  hef,  en  fy  was  ick.  EpheC  5.  n¡ 

•     127.  Kreupele  Klaes. 

T7"Laes,vraegd'  ick,fal  't  wel  gaen,fal  't  quaedBeen  oockgeneièn? ^"  Of  is 't  verloren  koftj 
Watfal  't  in  't  ende  weien? 

Ja,  feid'hy  j  't  fouwwelgaen,  als  ick  maer  gaen  en koft. 
128.  Prachtige  Armoede. 

T  7  W'  kleeren  zijn  gefcheurt : diedraeghtghy van gebreckniet í 
*-' Ghy  pronckt'ermé,  Andries;  quanswijsderwijfeneen, 
Die  's  werelds  moy  veracht :  maer  wy  en  zijn  foo  geck  niet  > 
Wy  fíen  uw'ydelheit  dwars  door  die  fcheuren  heen. 

129.  Troojl. 

Tf  Lek  doet  fijn  lijden  zeerft ,  en  yeder  meent  het  fijn* 
•'—'En  kan  by  anderen  niet  vergeleken  zijn  : 
Maer ,  waer  eens  al  het  leed  op  eenen  hoop  gefmeten  , 
En  yeder  uyt  dien  hoop  fijn  aendeel  toegemeten, 
Van  Armoe,  van  Oneer,  van  Ongenucht,  vanPijnj 

Of  yemand  wel  dat  deel  fou  kiefen  voor  het  fijn'  ? 

Hhh  3  130.  Begraef- 
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130.  Begraejjcnis. 

MYn'  minfte  forgen zijn  voor  mijn'  Begraeffenis ; 
Wat  light  een  aen  fijn  vleefch,  als  't  fijn  niet  meer  en  is? 

'k Ben  voorden  wijfen  man,  die'tduswiftte  verdeden-, 
Hebtghy  begravensluil,  goe  Vrienden,  bet  mijn' feilen 
By  u  begraven  zijn,  en  lbo  daer  ergens  yet 
Deughdiamighs  in  my  was ,  begraeft  dat  liever  niet. 

131.  Op  Pieters  Dichten. 
CChrijft  Pieter altemet  een  Veers, 
^  't  Is  dobbel  waerd  in  't  licht  te  komen  ; 
Werdt  maer  mijn  feggen  wel  genomen : 
lek  meen  in  't  vier ,  of  in  de  keers. 

131.  Deughdelkkf  föijheit. 

Tpvlrckdoet  alwathy  wilmetHill'. 
-*-^Dat  neemt  men  ftracks  op  Borft  en  Bil : 
Maer  foo  en  ifter  niet  gelegen . 
Hoort,  argewaenen  ,  en  fwijghtftilj 
Dirck  wil  maer  goed  doen  en  ter  degen  , 

En  daer  en  heeft  Hill'  oock  n  iet  tegen  j 
Soo  doet  hy  met  haer  wat  hy  wil. 

133.  Voorfichtige  Ledigheit. 

TEundoet  t'huys  niet  een  dingh,  en  buyten  niet  met  allen: 
Hy  ïlijt  met  ledigh  gaen  fijn'  Mantel  en  fijn'  Schoen. 

My  is  een'  reden  van  fijn  niet-doen  ingevallen  > 
Hy  kent  fijn'  eigen  aerd ,  en  vreeft  voor  quaed  te  doen. 

134.  Alcove. 
ALs  't  langh  gemeten  is ,  geteeckenten  gebootft, 

Hoe  ruym ,  hoe  hoogh ,  hoe  breed  deilaep-fté  dient  te  wefen , 

Soo  werdt  het  vonnis  in  d'Alcove  dus  gewefen ; 
Hetgrootitgemackis  'tkleinft,  het  kleinfte  werdt  het  grootft. 

135.  Noch. 
WAt  's  een'  Alcove  by  een  luchtigh  Slaep-gemack  ? 

Een'  wel  gefneden  Bors  uy t  een  te  wijden  Sack. 
136.  Danckbare  Jooft. 

J  Ooft  was  van  drinckenfieck,  en,  fouw  men  hem  genefen , 

Hy  moftden  bitt'ren  Kroes uyt poyen-,  dicken veel: 
Genefen ,  valt  hy  weer  aen  't  fpoelen  van  fijn'  keel , 
En  poyt  veel  neerftigerals  emmermeer  voor  defen , En 
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En  geeft  dit  praetje  voor  een'  reden  van  gewicht :  - 
Daer  zijn  geen'  menfchen  die  meer  als  d'ondanckb're  ftincken : 
Nu  ben ick  mijn'  Docïoor  foo hoogelick  verplicht, 
*k  Moet  all' uer  eens  op  'tminftde  mansgefondheitdrincken. 

137.   Befigb  befi. 

T  7  Oudt  hert  en  herllêns  vol  en  befigh  met  niet  quaeds :  E$>htT.*.  »*. 

*■  ■*  Al  komt  de  Duy  vel  dan ,  foo  vindt  hy  daer  geen'  plaets. 

'.     138.  Jans  Biecht. 

TS  't  aen  geboren  erf,  een'  eigen  Confcientie , 
■*■  En  heeft'er  yeder  een  •, 
Soo  heeft'er  yemand  twee,  feghtjan ;  met  reverentie»  .s  «"' 

Want  ick  en  hebber  geen'. 
139.  op  Jan  Bult. 

JAn  Bult  befietmy  fuer,  en  doet  my  mináis  recht  i 

Ick  heb  hem  niet  misdaen ,  na  'k  't  wel  kan  overleggen  1 
Ghy  zijt  een  ilimme  Schelm ,  foo  had  ick  mogen  feggen  j 
Ghy  zijt  een  rechte  Geck ,  foo  heb  ick  maer  gefeght. 

140.  Herman  na  de  Galgb. 

/~\M  een'  fes  Mergen  lands  heeft  Herman  langh  geplekt : 
^^Nu  werdt  hem  fes  voet  lands  by  Schepenen  ontieit. 

141.  Van  Klaes. 

Ï7  En'gulde ,  een'  filver'  eew  en  kan  Klaes  niet  betrecken  5 
*--J Een' yfere  veel  min ;  hy  is  noch  van  de  vrecken , 
Noch  van  de  wreedeniet:  fijn  hert  hanght  aen  goe  Wijn  * 

Een' Wijn-eew,  quamereen,  fou  recht  fijn' weelde  zijn. 
142.  Van  Dirck. 

p\Oe  Dirck  meer  kleeren  had  verdroncken  dan  verlieten , 
-*-^En  noch  wel  eens  foo  veel  verdobbelt  als  verpleitt , 
Als  endelick  fijn  Paerd  de  Haver  was  ontfeit , 
SoomofthetnadeMerckt;  waerom,  is  goed  te  weten  j 

't  Vleefch  was  dier  in  de  Hal ,  als  Dirck  fijn  Paerd  moft  eten, 

143,  Jan  verlieft. 

JAn  had  fijn'  Griet  foo  lief  alsm'  yemand  hebben  kan : 
En  nu  noch  liever  dood  als  levend  ¿  dat  's  een  Man  ? 

144.  Vm 
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144.  Van  Phlip. 

■pHlipfpoek fijn' tanden  ftaegh  met  rijpe-druy  ven-nat, 
*  Ahvaerhy  't  heerlickfte  van  Vloed  of  Eb  kan  vinden, 

(Van  Zee-vloed ,  of  Rhijn-eb}  en ,  heb  ick  't  wel  gevatt, 
Dat  ipoelen  koft  hem  meer  als  't  wafichen  van  fijn'  Linden. 

145.  Jans  ïver. 
Die  voor  het  Vaderland  wil  derven  op  de  Veil, 

Verdient  veel  eers,  feght  Jan ,  en  wil  s'  hem  gcerne  geven : 
Maer,  voor  fijn  eigen  hoofd,  houdt  hy  altoos  voor  beft, 

Als  oock  goed  Vaderlands,  voor 't  Vaderland  te  leven. 
140.   Van  Dirck  en  fijn  Wijf. 

DIrck  is  een  rechten  Uyl ,  't  Wijf  lmeert  haer  oolick  wefen , 
En  doet  het  glimpen ,  trots  het  fijn  Veneetfch  gelas : 

Daer  fpiegelt  Dirck fich in  :  waer  hebt  ghy  oytgelefen, 

Geleerde,  dat  een' Vrouw  eenUylenfpiegelwas? 

147.  F.j;;Klaes. 

VAnjonghs  heeft  Klaesgerooftj  numoethy 'teensontgellen, 
En  wandelt  na  de  Galgh.  Met  all'  fijn'  Metgefellen  ? 

Niet  een.  Watzijnfedan,  onfchuldigeralshy? 
Neen ,  maer  Klaes  tot  de  Galgh  wat  meer  geboorn  als  fy . 

148.  Van  Frans. 
F  Rans  heeft  my  lief  gehadt ;  dat  heet  hy  my  gelooven , 

En  dat  een  av'rechts  woord  die  liefd'  heeft  doen  vergaen : 
Hy  lieghtj  'ten  is  geen  vier  datm'  om  een  haer  kan  dooven  -, 
Die  't  foo  licht  laten  kan ,  en  heeft  het  noy t  gedaen. 

■     149.  Wijfs  praet. 

T   Aet  my  de  Vrouwen  niet  bekijven 
■*— 'Die  'cicfomtijdsop  de  teenen  trap  j 
Ickfiefe  neffens  een  befchrijven , 

iTimot.*.7.  Ouw'  Wijven  praet ,  en  yd'le  klap. 
1 50.   Van  Teun. 

^TU  houd'  ick  van  de  konft  ?  s'is  waerdigh  luydgeprefen } 
-L^1  Waerfeggérs  hebben  Teun  gewaerfchouwtlangh  voordefen, 
Dat  een'  aemborftigheit  hem  't  leven  korten  fou : 
Daer  gaetm'  hem  op  't  Schavot  doen  kijeken  dooreen  touw. ifi.  o/ 
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151.  Op  Klacrs  Centrefeitfel. 

CChrickt  niet,  dieonvoorfiens  dit  Beeld  in  handen  krijght: 
M  't  Is  Klier  klaps  op  een  duy  t :  maer  de  natuer  lio-hü  onder , 
De  kon  ft  heeft  d'overhand :  fiet  wat  een  werck  van  wonder 
Wat  een  geluck  >  fy  ftaetals  of  fy  leefd',  en  fwijght. 

152.  Vanjm. 

'  An  heeft  fíjn  Broer  in  't  Graf  gebracht, 
lek  weet  niet  of  hy  fchreit,  of  lacht; 

Altoos  ick  heb  hem  hooren  feggen , 
Hy  light  wel  dien  de  Heer  heet  leggen , 
En  fomtijdsoock,  met  goed  bericht, 
Ick  ben  diegoe  Vriend  meer  verplicht 
Als  bei ,  mijn  Vaertjen  en  mijn  Moertje , 
Sy  maeckten  my  het jonghile Broertje-, 

Broer  is  in  't  onderfpit  geraeckt  ? 
En  heeft  my  oudfte  Broer  gemaeckt. 

153.  Van  Jeroen. 
JEroen  veilten  verkoopt  al  wat  voor  hem  vergaertis, 

En  lapt  het  door  de  keel :  vraeght  yemand  wat  hem  fchort. 

Waeromhyarm  wil  zijn?  fijn' antwoord  is  in  't  kort, 
My  luft  eens  te  doorlïen  hoe  veel  mijn  goed  wel  waerd  is. 

154.  Klop  A  el. 

T  Icht'  Ael  is  nu  een  Klop,  enfit  ilaeghindeKercken. 
•*— '  Wat  was  't  een  gauwen  Baes , Die  ons  eerft  leerde  mereken , 

Dat  meeftendeel  een'  Vrouw  een  fes  werpt ,  of  een  aes  ? 
155.  V,tn  Klaes. 

TZ"Laes  gaetvoor  Advocaet,  en  is  niet  min  als  dat: 
-*  ̂ -Soo  fwijght  hy  wijflfelick  op  wat  hy  niet  en  vattj 

Want ,  feggen  en  niet  weten  , 

Is  valfch'getuygenwerck;  foofoeckt  hy  niet  te  heeten. 
156.  Op  Andries. 

"C1  En  Graf-fchrift  voor  Andries  ?  wie  fou  daer  over  leggen  ? ■*-*  Men  wift  fchier  niet  van  waer , 
Of  wie,  of  wat  hy  waer, 

Soolangh  hy  heeft  geleeftj  wat  hoeft  men  't  nu  te  feggen  ? 
II.  Deel.  Jii  157.  Acn 
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157.  Aen  Aert. 
WY  lcfen  hier  en  daer , 

Afwefen  fterckt  de  liefd' ;  Aert  komt  my  niet  te  naer , 
My  1  uil  te  deegh  te  Tien ,  of  't  logen  is  ,  of  waer. 

158.  Op  bet  Afbeeld  van  een  S totume. 

GEbreeckt  niet  als  de  fpraeck  aen  oude  Schilderijen , 
Die  elck  foo  geerne  fiet  > 

Denckt  hoe  ver  is  't  Pinceel  geraeckt  in  onfe  tijen  -y 
Hier  en  gebreecktfe  niet. 

155).   Op  het  [eire. 

EN  wenfcht  niet  dat  dit  Hoofd  fíjn'  Lippen  roer'  en  fpreeck'j Als  andere  dat  deden  , 
Men  vond  het  fraey  met  reden : 

Dit  j  hoe  het  meerder  fprack ,  hoe  dat  het  min  geleeck. 
16b.  Trouwe  Raed. 

ZYt  gh'  op  het  Land  gequetft ,  geplundert  en  gevangen , 
Op  Zee  by  na  vergaen,  van  Buskruyt  half  verbrandt, 

En  volght  u  't  ongeluckin  Water,  Vier  en  Land, 
Jan,  foecktheilinde  Locht,  en  gaet u laten  hangen. 

161.   Graf-fchrift  V:i»  den  Bouivmeefter  Poft,;»  2  dagen 

fieck.  en  dood. Y  dcfePoft 

'Light  Pietcr  Poft, 
Die  won  fijn  koft 
Soo  veel  hy  koft 
Aen  Balck  en  Poft , 
En  wierd  verloft 
Met  hy  begoft , 
En  als  hy  moft 

Vergingh  te  Poft. 
i6z.  Oprechte  Mildbeit. 

IN  't  lterven  heeft  Reinier  den  Armen  wel  bedacht: 

't  Is  wonder,  vverdthetnietin'sLands  Ch  ron  ij  ck  gebracht. 
My  lult  eens  t'overilaen :  wat  heeft  Reinier  gegeven? 
Het  gen'  hy  langer  niet  behoefden  als  fijn  leven. 
En  heet  hydaerom  mild  geftorven?  misverftand. 

Hy  heeft  gegeven ,  ja  -,  maer  uyt  cen  anders  hand  y 
Den 

b; 
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Den  Erfgenaem  fíjn'  hand ,  dien  't  Goed  was  aengeborcn , 
Dat  d'Overledene  niet  langer  toe  koft  hooren , 
Als  tot  ontlevens  toe :  fcheidt  deCe  geern  daer  af; 

Soo  is  hy  milder  mild  als  die  in  't  fterven  gaf. 
Die  geern  e  los  laet,  geeft  -,  en  foo,  maer  tien  by  't  leven  , 
Is  meer  als  dufenden  al  fterven  de  gegeven. 

153.  Kin  Dirck  en  Jan. 

D^rck  heeft  niet  raers  gefeght ,  gefchreven ,  noch  gedaen ; 

Jan  heeft  met  alle  dry  't  gedurige  vermaen 
Van  alle  man  verdient:  fietof  hetfcheel  niet  groot  is , 
Van  dood  zijn  als  men  leeft,  of  leven  als  men  dood  is. 

164.  Schoone  Mufikf. 

TJ  Randt  baft  den  Bas,  Phlip  fnuyft  den  Tenor ; 
-'-'Dat  hoor  ick geern  ,  maer  liefft  met  een  oor  ; 

Reinier  iinght  heele  dagen  langh 
Den  Boven  of  den  Boeven-fangh. 

ï  6  5 .  lian  en  Vrauw. 

Tl  Et  eerfte  Menfchen-paer  (Vertelt  Klaes  uyt  Chronijcken 
•*■  -*  lek  weet  niet  waergedruckt,  hy  magh  het  felf  doen  blijckenj 
Het  eerfte  Menfchen-paer,  Heer  Adamen  fijn  Wijf, 

En  hadden  geen  geval  d'een  in  desand'ren  Lijf: 
Sy  fagen  Borft  en  Buyck  van  boven  tot  beneden 

Staen  gapen  fonder  flot ,  en  't  docht  haer  beid'  onreden : 
Aen  't  rijgen  vielen  fy,  elck  met  fijn'  neftelingh  •, 
Maer  't  quam  oneven  uyt,  al  meenden  fy  een  dingh  ; 
Heer  Adams  Neftel-fnoer  viel  wat  te  langh  in  't  rijgen , 
Vrouw  Evas  wat  te  kort,  om  't  heel  vel  toe  te  krijgen. 
Noch  hanght  dat  overfchot  en  dat  gebreck  van  Touw 
Den  Menfchen  aen ,  feght  Klaes,  en  maecktfe  Man  of  Vrouw. 

166    Wènfch  en  haet. 

DAeriswat  vreemds  in  't  oogh,en  'theeftdoch  fijn  waerom  : 
Elck  foeckt  en  tracht'er  na  •,  en  als  men  't  heeft  bekomen , 

Soo  wenfcht  het  yedereenof  wegh,  of  niet  gekomen  ; 

( 't  Gelijckt  een  Raedfel ,  maer  'c  en  is  't  niet }  Ouderdom. 
167.  ïï'elfpre\emheit. 

f"Hy  fnaptgedurigh  ,  Dirck,  en  meent  met  wind  te  breken 
^^  Voor  een  welfprekend  Man  te  werden  aengefien: 
Lethoeghyu  bedrieght:  dus  feggen  wijfeLien, 
Die  niet  wel  fwijgen  kan ,  kan  noch  veel  min  wel  fpreken. 

Jii  z  168.  Aen 
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1 68.  Aert  Jan. 

T)Rijftghy  geen'  Lieden ,  Jan ,  als  die  niet  meer  en  leven  ? 
■*-  Ick  hoop  u  dat  vermaeck  uw  leven  niette  geven. 

169.  Quirinus  Nafo. 

QUirijnsNeusisfoolangh,  en  foovervanfijn'ooren, 
Dat,  als  hy  fel  vermeit ,  hy  'tfelvernaukanhooren.  • 

170.  Gerechtig!)  Tiftament. 

TCk  prijs  mijn'  Advocaet  ¿  hy  is  gaen  liggen  fterven , 
-*-En  heeft  het  Dolhuys  voor  iijn  Erfgenaem  verkiaert: 

Hy  feid',  ick  heb  mijn  goed  by  fot  te  Lie'n  vergaert , 
*c  Moet  gaen  van  daer  het  quam,  de  gecken  moeten  't  erven, 

171.  Aen  Klaes. 
\  \  7  At  maeckt  ghy  fulcken  rouw , 

*  *   Klaes,  over  een' goe'  Vrouw? 
Ghy  hadtfe goed gemaeckt,  of  hadtfe  goedgevonden  : 

Soo  dit,  men  vind  ter  meer  > 
Soo  dat ,  en  hebt  ghy  u  het  handwerek  onderwonden , 
Soo  leeft  de  Meeiler  noch ,  en  proeft  het  wel  eens  weer. 

172.  Mans  band  boren. 

TTEt  huysgefin  is  heel  verdraeyt, 
-*-  -*Daer  'tHaentje  fwijghten  'tHoentjekraeyt, 

175.   Van  Slocker  Olivier. 

TS  Olivier  mijn  Gaft,  hy  neemt  fijn  tijd  foowaer, 
-"•Dat  ick  fchier  Lepelen  en  Schotels  in  gevaer 
Van  fijn'  honds  tanden  houw ,  en  derv  hem  in  dat  flicken 
Niet  een  woord  fpreken  doen  j  in  't  eerfteibudhy  fticken. 

174.  Van  Dirck. 

T^Ry  jaren  in  den  Haegh ,  en  niet  eens  in  't  Voorhout 
*-*               Gewandelt  en  gekout? 
Dirck ,  feid'  ick ,  hoe  gaet  dat  ?  Dirck  dorft  fich  niet  verklaren.. 

In  't  ende  quam  het  uyt , 
Dat  de  beluckteGuyt 

De  Voor-poort  van  den  Haegh  befeten  had  dry  jaren. 

175.  Van  Wilm. 

\17Ilm,  vraeghd'ick,  inwatjaer 
*  '   Wierdr  ghy  eerft  Wewenaer  ? &  J  't  Was 
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't  Was ,  feid'  hy  (  en  't  was  waer  ) 
Door  onfe  lieven  Heers  barmhertige  beftieringh, 

Een  weinigh  voor  of  naer 

't  Seiliende  van  mijn'  Vrouvvs  genadige regieringh. 

ij 6.  S'.  Joris  Legende. 

Ci  Joris  ftack  den  Draeck  om  een  feerfchoone  Maeghd: 

^Ick  vinder  fommige ,  die  't  fpeulrje  wel  behaeght: 
Veel' and're  vind  ick>  die  S'.  Joris  heel  verfaken  ; 
Meerand'refeggen  my  ;  Daer  waren  noyt  geen' Draken. 
Hoe?  geen  Sc.  Joris,  daer  foo  veel  af  werdtgewaeght? 
Geen  Draeck  ?  van  dufend  een  en  waiTer  oock  geen  Maeghd. 

177.  Van  Klapper  Klacs. 

T^Laes  is  foo  blyfich  felfs  te  hooren. 
■*-*-Ick  weet  niet  hoc  ick  hem  ontkom', 

'k Doen  emmers:  itopickmaerfijn'ooren,. 
Soo  ben  ick  vry ,  en  hy  blijft  Hom. 

178.  Aen  rifen  Dirck. 

\X7  At  moet  fy ,  Schoon ,  en  Wijs  en  Rijck  zijn  5  dieghy  vrijdt  s 

*  ̂  En  meent  gh'er  fulcken  een' te  vinden  nu  ter  tijd? 
Ick  weef  niet  hoe ,  of  waer :  Dirck ,  woudt  gh'er  aen  geraken s 

't  En  is  geen  dag'licksgoed,  ghy  moiter  een'  doen  maken. 
179.  Vrouwen  onjlade. 

WAt  feid'  hy  't  na  mijn'  fin  ,  een  van  de  kloeckfte  Wijièn  ? 
Ick  derv  geen'  Vrouwen  prijfen  > De  befte  die  ick  ken 

Moght  licht  veranderen  terwijl  ick  befigh  ben. 
180.    Teun  [onder  Ziel. 

HPEun  fweert ,  hy  heeft  fijn'  Ziel  niet  liever  als  fijn  Wijf  r 
•*■  Dat  fchijntwat  fraeyteluyden> 

Maer  't  heeft  min  te  beduyden  , 
Als  of  hy  pas  fijn'  Vrouw  foo  lief  had  als  fijn  lijf: 

i8r.  Pieter  aen  Jan. 

JAn,  zijtghy  Wewenaer,  endraeghtghydaerom  rouw, 

Sei  lichte  Pieter-buer ,  en  meent  gh'  hem  langh  te  dragen  ? 
Hoort ,  Vriend ,  ick  ben  foo  ver  van  u  te  helpen  klagen  , 

lek  gaf  mijn  levend  Wijf  welvooruw'  doode  Vrouw. 
Ti  i  3  182.  Kl/f- 
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i8i.  Kljpp  tg  e  Neel. 

TCk  wift  niet  hoe  het  quam , 
-^  Dat  Neel  haer  tongh  lbo  weidde; 
Tot  dat  haer  Man  my  feide, 

S'isall' haer' tanden  quijt;  het  Heek  is  van  den  Dam. 
18}.  Voorficbttgb  Teft,wunt. 

JAn  heeft  fijn  grootegoed  gelaten  aen  den  Armen, 
Wat  heeft  Jan  wel:  gedaen  ? 

Waer  't  anders'-,  niet  een  Neef  en  fchonck  hem  cenen  traen  5 
Nu  moeten fc  wel  karmen. 

184.   Eigen  onkemús. 

TV /f  Y  vraeghd'  een  Vreemdelingh ,  wat  zijt  ghy  voor  een  Vent  ? 
■*•*'-'•  lek  fei,  dat  wiftick  niet  ■>  hy  moght  het  mog'lick  weten : 
Mijn' jaren  waren  nu  ten  naeften  by  verlieten  ; 
Maer,  diefichfelvenkend',  enhadicknoytgekent. 

185.  Aen  Dirck. 

T~"\Irck,  rieckt  ghy  na  Civet,  alseencvan  demeeften , 
•*--'  Soo  rieckt  ghy  na  een  Beeft  j 

Daer  's  dat  Smeer  in  geweeft: 
Rieckt  ghy  na  Müscus  öock ,  foo  rieckt  ghy  na  twee  Beeften. 

i85.  Maegb-Poeder. 

TP\Ewijl  de  Maegh  gefond  is 
-*-^  Dat  bitter  in  den  Mond  is  ■, 
Wat  wáer 't  een'  Medicijn , 
Genomen  in  wat  Wijn , 

TrijnsTonghgeftamptin  poeder, 
Met  die  van  haer'  Vrouw- Moeder  ? 

187.  Noyt  jeder  te  pas. 

TP\Te  alle  Mënichen  wil  behagen ,  én  in  al , 
-*-^  Magh  heden  wel  beginnen  : 

Maer  't  is  quaedom  verfinnen 
Wanneer  hy  einden  fal. 

188.  Wdiigb  fterven. 

f\P  blijven,  noemden  wy 't  in  onfekindfche  dagen, 
^^Niet  vroegh  te  bed  te  ga'en  >  en  't  was  hard  om  verdragen , 
Te  moeten  ruften  als  de  Son  pas  onder  gingh. 
Die  kindsheit  komt  weerom  j  is 't  niet  een  wonder  dingh? 

Hoe 
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Hoe  dat  men  ouder  werdt ,  hoem'  ouder  Toeckt  te  weien. 
Op  blijven  is  de  vreughd,  te  bedde  gaen  ,  hetvreefen 

Van  allemenfchlickheit:  'tfchijntdatde  tijd  hier  naer 
Yet  Tonderlinghs  belooft,  dat  levens  waerdigh  waer, 

En  daerm'  om  wenfchen  moght  noch  heel  langh  op  te  blijven 
Om  's  Werelds  end  ,  miflchien ,  en  Graf-fchrift  te  befchrijven. 
Ten  leften  komt  de  vaeck ,  't  is  hier  Graveel ,  daer  Gicht , 
Hier  monden  Tonder  tand ,  daer  oogen  fon  der  licht , 

En  oogen  die  haer  Telf ,  gelijck  die  van  de  Kind'ren , 
Op  houden  met  geweld ,  en  doorgaens  voelen  mind'ren. 
Wel  hem ,  die ,  Tonder  dat ,  Godvruchtelick  bedacht , 

Heel  geern'  en  heel  geruft  kan  Teggen ,  Goeden  nachtr 
189.  Andries  op  flr/tet. 

A  Ndries  had  by  der  ftraet  een  Tpijtigh  woord  ontfangen 

^~*Van  een  aei waerdigh  Wijf,  dat  onder  't  masker  ftack  -, 
En  meende  ,  'tftondhaervry  een  yeder  fijn  belangen , 
Bedecktenonbefcent,  te  Teggen  metgemack. 

Andries  en  Tmaeckcen  't  niet,  en  in  de  plaets  van  vragen , 
Mevrouw,  wie  zijt  ghy?  riep  j  hoort,  ghy  vermomde  Pop, 

'k  Sal  Tien  of  ick  het  moet ,  of  kan  ,  of  wil  verdragen  j 
Doet  eerll  uw  backhuys  af,  en  dan  uw  backhuys  op. 

190.  Aen  Mathijs  den  Stvijger. 

f\F  't  is  goed  overlegh ,  of  't  is  een  Totte  treek , 
^•'Die  uw  ftaegh onder  't  volckaen  't  Twijgen  houdt ,  Mathijs: 

Want  zijt  ghy  wijs ,  Too  zijtghy  geck , 
En,  zijt  ghy  geck,  Too  zijt  ghy  wijs. 

191.  Aen  bejaerde  Kinderen. 

T"\E  Moeder  die  u  langh  geTopght  heeft  en  gedragen , 
-■--'Gaet  ruilen  ,  oud  en  grijs  :  hoe  voeghtu  ditgekarm  ? 
XI ,  die  voljarigh  zijt  ?  om  Gods  wil ,  laet  ick  vragen  , 

Wilt  gh' altoos  aen  de  mem ,  of  altposopden  arm  ? 
192.   Aen  de  felve. 

GOd  leent  ons  Ouderen,  en  Kinderen,  en  Magen. 
Haelt  hyder  eentehuys,  wyftellenonsteweei% 

Als  hadden  wy  gelijck  van  ongelijck  te  klagen. 

Hoe?  fchicktikh  't  Tpreeck- woord  oock  tot  aller  dingen  Heer, 
Men  leen'  het  aen  fijn'  vriend ,  fijn'  vyand  eyTcht  men  't  weer. Ey! 
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Ey  !  diediegrooce  Vriend  foo  langh  heeft  laten  leven.. 
Die  Vrienden  laec  ons  hem ,  als  Vrienden ,  weder  geven.  ^ 

19$.  Btd-raed. 
Die  in  het  Kerck-gebed  lijn'  herflenen  wil  dwingen , 

En  fpenenvan't  verloop  in  ydel'aerdfche  dingen.     . 
Denck'  dat  die  Bidder  fit  en  kniele  voor  het  bed , 

Daer  ophylightcnlterftj  'kwedhy  der  fcherp  op  lett. 
194.  Talen  rijckdoni. 

WElck  is  de  rijekfte  Tael ,  en  hoe  d'een'  meer  als  d'ander'  ? 
Enfpreken  niet  alom  de  Menfchen  met  malkander, 

En  kijft  men  ergens  niet ,  en  vrijde  men  niet  alom , 
En  itaet  men  ergens ,  by  gebreck  van  woorden ,  ftom , 
En  iiler  volck  min  njck  van  woorden  als  van  faken , 

En  ,  quamender  te  kort ,  ibud'  elck  geen'  woorden  maken , 
En  makender.  alom  de  fnapfters  niet  te  veel  ? 

'kHouws'all'alevenrijck:  maerwenfehte,  voor  mijndeel, 
Dat  d'onfe  d'armfte  waer ,  en  altijd  foo  fou.blijven  : 
Ten  minften  hadden  wy  wat  min  geruchts  van  Wijven. 

195.  Dicbtens  kracht. 
TTTle  heeft  het  Dicht  verdicht?  Ick  kan  den  man  nietprijfen. 

**  Wat's  Voetmaetén  wat'sRijmind'ooren  van  de  Wijfen: 
Is  't  wijsheit  die  men  fpreeckt  ?  die  luydt  wel  ongerijmt. 
Is  't  jock  en  malligheit?  watlightm'er  mé  en  lijmt, 
En  fpilt  fijn' dieren  tijd,  en  pijnightfijn'gedachten 
Om  Rijmen ,  die  veeltijds  de  reden  maer  verkrachten  > 

Dit'swaerheit:  en  nochtans  een  eertijds  Wijle  man 
Prees  't  Rijmen  wijiTelick,  en  gaf 'er  reden  van. 
De  woorden ,  lei  die  Wijs',  en  zijn  niet  te  verachten , 
Die  door  den  wreeden  drangh  van  engh-geboorde  fchachten 
Haer  lel  ven  uy  teren  :  fy  waren  daergeknelt, 
En  brekender  fcherp  uyt,  geflepen  met  geweld, 

En  bijten  ons  in  't  oor.  Enditisvaittefetten, 
Alsblafen  in  de  locht,  enblafendoor  trompetten, 
Soofcheelthet,  Dichteloos  te  Ipreken  ,  enin Dicht. 

Icklaeteenyedereen  't  fcheel  deelenlbohctlight. 

Emde  a'es  vïer-en-tiin»ti^oJlen  Boechs. 

VYF- 
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i.  Mergen. 

|  Atgift'ren  Mergen  hier,  fal  mergen  Gift'ren  wefen , 
En  heden  is  't  van  Daegh.  Andries ,  ghy  hebt  gelefen 
Al  wat'er  leesbaer  is  in  Grieckfch  en  in  Latijn ; 
'Ey  lieve,  leert  my  eens,  wanneer  fal  't  Mergen  zijn? 

2.  Kerck¿gangb. 

'k  C  Agh  ouden  Adriaen  voor  heupe-kreupel  aen , 
^Soo  fchockelt  hy  langhs  itraet  met  waggelende  leden : 

Maerop  mijn  onderfoeck  geeft  hy  een  beter  reden , 

En  feght ,  met  eenen  voet  in  't  graf  te  moeten  gaen , 
Den  anderen  daer  uy  t ,  maeckt  ongelijcke  treden. 

3.   Aen  Agniet  op  de  dry  waerommen. 

T  7Ermaeck,  Profijt  en  Eer  zijn  d'eenige  dry  faken 
*   Daer  m'  alle  dingh  om  doet :  't  Profijt  volght  op 't  Vermaken 

Uyt  uw  licht  ambacht  licht:  maer  daer  het  derde,  d'Eer, 
'tGefelfchapmeten  volght,  valt  al't goed  werck om  veer, 
Dus  preeckren  ick  Agniet :  fy  liet  fich  niet  beklemmen  : 

'k  Pasop  de  derdeniet ;  'k  win  't,  fei  fy ,  met  twee  {temmen. 
4.  Afrekening!). 

TV /ï  Yn  Snyer  fei  my  laefl: ,  hem  quam  veel  gelds  van  my. 

-^  *  -■•  Van  felfs  ?  fei  'k ,  dat  komt  wel  te  pas ;  foo  ben  ick  vry. 
5.  Onbeforghde  Waerfegger. 

T£"  Laes  is  al  feventigh ,  en  Almanackt  voor  waer 
-""Des  werelds  jonghftendagh  op  noch  eens  tachtighjaer, 
Light  yemand  op  de  wacht  om  Klaes  te  heeten  liegen  , 
Hy  neemt  het  ruym  genoegh ,  en  fal  hem  wel  bedriegen. 

6.  Groot  kjein  verfchil. 

'Et  fchcelt  feer  veel  hoe  dat  de  woorden  loopen , 
Op  geld  te  hopen ,  Jan ,  of  veel  geld  op  te  hoopen. 

I  I.  Deel.  Kkk  -¡.Goed 

H; 
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■j.   Goed  bericht. 

HOor,  Wijfje,  feid'  een  Man  nietal  te  veer  vanhier, 
't  Volckleght,  dat  all' de  Mans  rondom  in  ons  quartier, 

Klaer'  Horenbeeften  zijn ,  een  eenigh  uyt genomen ; 
Wie  foudtghy  oordeelen  dat  voordeel  toe  te  komen? 
Laet  fien  eens,  fei  de  Pry ,  een  ongehorent  Man  ? 
Ick  weet  niet ,  by  mijn  ziel ,  wie  dat  dat  wefen  kan. 

S.   Gebroken  titel. 

D  At  is  een  groóte  Schelm  ,  fprackonfeSchouth  van  Piet, 
Die  in  deboeijen  fat.  Neen,  Heerfchap,  feid  hy,  niet 

Soogrooten  Schelm  als  ghy  (hier  hoeden  hy  meteenen, 
En  fnoot  en  fpouwden  eens}  my  lichtelick  mooght  meenen. 

9.  B/  't  woord. 

MYnSchouth  fprack  tot  een'  Guy  t  om  veel  ondeugds  gevangen» 
Schelm ,  Too  ghy  nieten  hanght  wil  ick  voor  u  wel  hangen. 

Ey  lieve,  fei  de  Fielt,  doet  my  dat  woord  geftand, 

En ,  of  't  lbo  vallen  moght,  blijft  toch  wat  by  der  hand. 
10.  Fa: [oen  goed  koop. 

EEnSrfeldichtkoftmy  niet:  het  Rijm  valt  in  de  Reden, 
Eer  ick  het  wachtenden' ;  in  min  ais  weinigh  treden, 

De  Reden  in  het  Rijm.  hetmoeyelickftismy, 

Waer  ick  aen  ftofgeraeck  die  't  Sneldicht  waerdigh  zy. 1 1 .   Paffer. 

VAn  d'oude  vonden  was  de  Paiferfchiergeen  Vond, 
En  weinigh  ded'  hy  die  hem  vond ,  of  nieten  vond  : 

Wat  vinden  koffer  aen  een'  Pafferzijn  ?  hy  waflêr, 
En  alle  fchepfel  met  twee  beenen  was  een  Pafler. 

12.  Aernhemfcbe  blinck¿ 

UW'ftrekenzijn  ondecktj  ghy  meent  ons  te  verbeenen 
Metmenigh  Diamant 
Aend'een'  en  d'an der' hand: 

Maer  Jan,wacht  voorden  Schouthjghy  fpeelt  met  valfche  fteenen. 

1 } .  Op  een  Gebianckette. 

MEn  hiet  my  in  de  Kerck  een' Joffer  eere  bien  : 
Maer  ick  en  groet  geen'  verw  >  dat  moet  men  my  vergeven. 

Al  d'eere  die  haer  komt  en  fchouw  ick  niet  te  geven : 
Maer,  Vrienden ,  fei 'ck,  waer  is  s'?  ick  wouwfegeern  eens  fien. 

14..  Noch. 
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14.  Nocb. 

WAer is  dat  Potje,  Neel,  daer  uyt  ghy  defcn  mergen 
Dit  backhuys  hebt  gefmeert  ? 

Gh'  hebt  my  geen  eer  te  vergen 
Als ick  dat Potjen  eer ,  heb ick  u  ruym  ge-eert. 

15.  Kotb. 

HEtisomhacrvermaecki  feght  Anne,  dat s'hacr' kaken Met  rood  en  wit  verliet. 

De  krengh  en  lieght  het  niet ; 

S'  is  niets  tewelgemaeckr,  fy  wilhaer  wat  vermaken. 
16.  Nocb. 

rT>Rijn  fchcen  ièeï  geerne  rijp,  en  dacrom  wille  blofen, 
•*•  Gelijck  rijp*  Appelen  en  Kcrfien  doen  en  Roofen  : 

En  feght,  't  is  even  goed 
Waer  mé  s'  hacr  blofcn  doet , 

Of  uy  t  haer  eigen  Bloed ,  of  uy  t  hacr'  eigen  doofen. 
17.  Noch. 

A  Nn'  en  blanckett  haer  niet  >  en ,  die  het  foo  genaemt  heit , 
•*"*•  Heeft  Ann'en  Annens  kunft  vcelongelijcks gedaen : 
Sy  roodthaer' koontjensmaer:  watisdaeraen  begaen? 
Sy  beiight  maer  de  verw  van  fchaemt'  aen  onbefchaemtheit. 

io.   Op  Jnns  Gebaar. 

/^  Hy  bidt  my  uw  niew  Huys  te  komen  overleggen , 
^-*  En  mijn  gevoelen ,  Jan ,  op  alles  uyt  te  feggen : 
Laetdunckend  Architect,  'kfal komen ;  denckthet  vry, 
En  feggen  wat  ick  fie  ¡  weeft  ghyder  maer  niet  by . 

19.   Op  bet  eentijdigh  fierven  van  dry  bekende. 

T^Ry  Vrienden ,  welbejaert,  maer  die  het  minder  waren 
•*-^Dan  ick  ben ,  zijn  gelijck  dit  leven  uyt  gevaren. 
Hoe  moet  ick  't  nemen,  Heer,  wien  hebt  ghy  liever,  my , 
Die  gh'  in  dit  leven  fpaert,  of  die  verlolte  dry? 
Oh,  laetmy  nietbeftaen  het  vonnis  uyt  te  wijfëii 5 

Maer  dwee  en  danckbaerlick  all'  uw'  beftieringh  prijfen. 
;o.  Aen  Rijmer  Jeroen, 

'k  CEnd  u  mijn'  Dichten  niet ,  'al  foudt  ghy  my  bepruylen : 
^  Ick  vrees  ghy  mocht  my  doen 

Als  ick  u  dé  Jeroen, 
En  fenden  waer  voor  waer  5  en  my  luft  niet  te  ruylen. 

Kkk  2.  ai.  AèH 
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2i.  Aen  Pier. 

GHy  zijt  een  groóte  Geck ,  en  wilt'er  niet  voor  itrecken  r 
Die 't  minft  bekennen,  Pier,  datzijndegrootfteGecken. 

21.  Vr  oef -treden. 

'k  lir^s  in  de  feventigh,  en  trad  vermakelijck 

"' *   VanCanterberghs  hoog  Hof  langs  heen  den  droogenDijck 
Die  Londens  fchoone Teems  fluy t  en  verciert  in  't  Zuyden , 
In 't  Zuyden  dicht  befett  met  Bogaerden  en  Kruyden. 
Ten  Noorden  met droogh Hout,  verwefen  totdefaegh  , 

Of  door  de  faegh  verfneen,  meer  als  m'oytt'famenfaegh, 
Soo  dat  daer,  quaem  het  vier  (God  fchutt'  het )  weer  t'ontfteken  , 
Een'  tweede  niewe  Stadt  van  Londen  in  fou  ileken. 
In  die  bedenckingen  vond  ick  my  achter  rugh 

Den  ,  anders  langen ,  wegh  tot  groóte  Londens-brugh : 

Daer  over-,  of  daer  door  (hetiseen'ftraetvol  huy  fen, 
Vol  winckels ,  il erck  geveft  op  een  en  achrien  fluyfen^ 

Wend' ick  ter  flincker  hand,  en  wandelde  Weit  aen  -3 
Tot  dat  ick,  metgemacken  fonderovergaen, 
Door  lange  Londens  Bofch  tot  in  Whitehallgeraeckte, 

Daer  ick  al  itacnde  ruft'  en  defen  omloop  ftaeckte, 
Schier  minder  moed' als  nu.  Die  't  kan ,  beroemefich , 
En  danckc  God  met  mv ,  oock  in  de  feventich. 

23.  Khers  gcfiof. 

ï/r  Laerheet  haer*  Man  haer  Hert,  en  't  is  een  Hert  met  hoorn  en  5 
IX  psJiec ,  feght  fy,  van  den  ilagh  die  daer  in  ftruyck  en  doornen 
Verwarren  met  haer'kop:  't  is  een  veel  fchoonder  hoofd, 
Daer  van  't  ontfichtbaer  hout  al  'c  llchtbare  verdooft. 

't  En  valt  niet ,  als  het  wild ,  't  ft  aet  tegen  lange  jaren , 
En  werdt  noch  alle  jaer  verrijckt  met  niewe  paren  : 

Dcnckr  wat  een'  heerlickheit,  en  of  oyt  braver  Beeft 
In 's  Gravenhager  Bofch  als  mijn  Man  is  geweeft. 

24.  Nette  Nel. 

'Yftonden  om 't  Lampet,  daerelck  fijn'  handen  \vies5 
Behalven  Piefernel  •,  die  fei ,  dat  was  te  vies  3 

Haer'  handen  waren  fchoon  ;  wat  fouder  aen  gebreken? 
Sy  hacldefcnoyt  's  nachts  van  onder  uyt  haer' deken. 

if.  Het 

w; 
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2  5 .  Het  Ey  als  't  Hoen. 

't  "XTT  El  paffen  van  den  Heer  in  klein  of  groot  Gebouw 
*  *  Is  dat  ick,  voor  'tgemack ,  den  beften  regel  houw. 

Eer  Klaesfich  dit  Paleis  heeft  derven  onderwinden  ; 

Heeft  hy  't  in  fijn  vernuft  niet  anders  moeten  vinden  : 
(WaerisdeGeck?  ickhoop,  hy  ftaet  hiernietdichtby) 

't  Huys  part:  en  voeght  hem  net ;  het  is  foo  fot  als  hy. 
z6.  Nocb. 

"\T  7Atduncktuvan  mijn  Huys,  is  't  niet  wat  goeds?  feiHarmen. 
^*    En  zijnder  betere?  fpreecktruftigh,  ja  of  neen. 

Ick  dorft  niet ,  voor  fijn'  Neus.  My  lurte  fchier  te  karmen  $ 
Ick  fucht*  en  feid' alleen,  Arm  Goud  en  Hout  en  Steen! 

27.  Ueriverckers. 

Cletgh'all'  die  Werckjens  wel  die  in  dien  winckel  hangen  ?■ 
^Dat  zijn  al  fiecken  in  dat  Gafthuys ,  die  verlangen 
Dat  Dofior  Lap  verfchijn'  en  yeder  half  of  heel 
Aen  d'oude  gangen  help'  en  alle  breucken  heel'. 
Als  'tlanghgefutfeltis,  foofchijnenfygenefen : 
Maer  eerdeMaend  omkomt,  fal  'teven  't ièlve weien, 
En  dan  weer  'tGafthuysin  ,en  weer niew  ongeval. 
Wateen'quackfalvery ,  wat  koftelicker  mal ! 

28.  Zen  gehangen. 

JAn  had  fin  in  rtil  weer,  en  als  'r  begoft  te  waeijen 
Soo  fchudden  hy  den  kop  en  vloeckten  op  den  wind. 

Noch  hanght  hem  die  gril  aen ;  ick  merek  't  hier  aen  fijn  fwaeijen. 
Als  't  op  een  normen  gaet ,  dat  hy  't  niet  goed  en  vindt. 

2f>.  Nocb. 

Dit  's  Pieters  Kerckhof,  om  op  't  ̂ ierlickftetefpreken. 
Hier  raeckt'  hy  van  een'  leer ,  by  half  fprongh  en  half  val. 

't  En  was  't  hoogh  vallen  niet,  dat  hem  den  hals  dé  breken: 
't  Was  een  klein  misverftand;  hy  fprongh  op  nietmetal. 

30.   Op  fcheone  Vijrerberghs  vujl  Schavot. 

ICk  fagh  een  niew  Schavot  voor  't  HaeghfcheRaedhuys  rechten  y 
Om  een' misdadiger  na  Rechten  op  te  rechten. 

Ick  fagh  het  weer  om  veer,  metáis  't  Recht  wasgefchiet> 
Om  dat  het  leelick  in  de  weegh  ftond :  en  dit  niet  ? 

"Ö 

Kkk  3  31.  Wenk 
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31.  Werelden  weer-trercl^ 

\A  Yn  beeftige  Barbier  weer.  met  lijn'  malle  grepen , 
Man.        "*■*•*  Van  zeep  en  weer-zeep,  fchrab  en  weerlchrab ,  foo  te  flepen ; 

Eer  dat  de  tweede  wangh  ten  halven  is  voldaen , 

Is  'tniewe  ftoppel-haervand'eerite  weer  aen  't  gaen. 

32.  Rojjè  Neel. 
'Eel  deckt  haer  roeiri^h  hoofd  met d'aller  blondite  Kacren 
Die  op  de  Haer-merckt  keil  om  geld  te  krijgen  waeren : 

JSJu  werd 'ie  lichtelick  voor  helder  blond  gcvnjt ; 
Waer  s' over  yederoogheen'roflè  wijnbrauwquijt. 

33.  Rïpn-divangb. 
'k  C  Agh  gifteren  van  Jan  een  Sneldicht  onderallen , 
^Een  weinigh  beter  dan  fijn  d.igelicks  gelijm , 

Definwasredelick,  hetflotweluytgevallen  : 

Maer  't  was  Jans  reden  niet  die  't  uyt  vond  -,  't  was  de  Rijm. 
34.  Een  Knechts  affebetd. 

\ T7llm ,  nu ghy  van  my gaet, 
*  v  Gedenckt  aen  defen  raed  : 

Spreeckt  weinigh  in  't  gemein : Soo  fal  men  niet  vernemen , 
Waer  voor  men  u  moet  nemen 

Voor  groóte  Geck ,  of  klein. 

35.  FrMifibe  Mode  te  Londen. 
En  levend  Franfchman  heet  een  Hond  in  Engeland, 

'En  wat  een'  Franfchman  droomt,  tot  d'allerforite  vonden 
Teritond  niet  naer  te  doen ,  waer  Londen  groóte  fchand. 
Sieteens,  wat  vreemder  Volck ,  fy  kleeden  ficháis  honden. 

36.  Aen  rijfken  Dirck. 

TTEbtgh' eene  Dochter,  Dirck,  endaerdry  Sonen  by? 
■■-■*■  Ghy  zijtfoorijckalsick. 

Hoe  waer  ick  in  mijnfehick, 

Daerghy  hetzijtalsick,  waer  ickfoorijckalsghy  ! 

1  37.  Borfien. 

TT\Er  Vrouwen  halfen  zijn  der  Mannen  Poppen-goed. 
-^-^Haerdunckt  van  niet  dat  leeft  de  handelingh  foofoet. 
DePrijen  mereken  't ,  en  fy  lacchen  met  malkand'ren  , 
Dat  veHe  vodden  Mans  in  Kinderen  verand'ren, 

Vaft 

E! 
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Vaft  houden  fy  de  wacr  op  fleren  hoogen  prijs ; 
Wat  zijn  de  Mannen  fot,  wat  zijn  de  Vrouwen  wijs! 

,     58.   Op  mijnen  4'"  September. 

X  7"Andaegh  was  't,  dat  ick  in  dit  leven  werdtgefonden, 
*   Onnoolel  Schepfel ,  in  't  gedrangh  van  alle  fonden : 

Ick  fchreidejammerlick:  waerom  ,  en  wift  ick  niet-, 
Maer  had  ick  alles  wat  hier  zedert  is  gefchiedt. 
En  ick  beleven  moft ,  omftandelick  geweten. 

Ten  minden  had  ick  bei  des'  oogen  uyt  gekreten. 

39.  Noch. 

MEtdefen  dageraed  viel  Zuylichem  aen  't  leven: 
Al  had  hy  't  nietgedaen ,  wat  waerder  aen  bedreven  ?  / 

40.  Londens  gebreck.. 

HPE  Londen  is  te  koop  al  wat  in  and're  Landen 
-*■  Ter  wereld  wordt  verkocht  en  niet  verkocht  en  wordt: 
Alleenlick  komender  wat  duyfenden  te  kort 
Van  ellen  goed  fterck  Lint  tot  Vrouwen  KouiTebanden. 

41.  Trijns  MisbouiP. 

DE  Deur  in  'tHoeckje,  Trijn,  in  plaets  van  midden  in? 
Waeropisdatgebouwt,  en  hoe  quam  'tuin  't  fin? 

Watdcncktghy,  ilechteiloor,  dat  menfehen  nieten  weten 

Hoe  gi  ■  y  getim  uiert  zijt ,  of  hebt  ghy  't  ielf  vergeten  ?' 
Hoor;  yderpacrweerzijds,  enaldatenckelis 

Moet  recht  in  't  midden  ftaen ,  of  al  den  bras  is  mis* 
41.  Aen  Neel. 

"I  Ck  weet  wat  van  u ,  Neel ;  maer  of  men  my  al  perften , 
•■■'kSal  'theelenin  mijn  hert,  'ten  falderniet  afberften. 
Soo  leert  de  wijfe  Man:  maer,  merekt,  hyleerterby>  eccW.ij.i* 
Bewaert  het  woord  by  u,  totdathettijdigh  zy. 

45.  Gerucht  met  Vreughd. 

DIrck  foeckt  een'  tweede  Vrouw  die  wel  en  geeren  fing', 
En  fing'  tot  allemansTeorb'  of  Clavecing: 

Hy  feght,  foolanghfy  fingt*  en  fals' altoos  niet  praten. 
Dat  Neel,  fijn'  eerfte,  felf  niet  ilapendekoft  laten. 

44.  Fortificatie. 

WY  maken  Steden  fierek  met  holl'  en  bolle  wereken  , 

Met  voll'  en  drooge  gracht :  wat  winnen  wy  met  ftereken  ? 

Men* 
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Menwintfcj  hoe  fy  zijn:  kan  de  verweerder  wat, 

D'aenlegger  kan  wat  meer:  dat  fcheelt  als  Rat  en  Kat. 
My  du  nekt ,  het  gaeter  mé  ,  als  of  goe  Spijlen  leyen 
Gefloten,  nadekonft,  inbackfelvanPafteyen: 

Goed' honger  breeckter door:  ja,  fterektevoordeborft 
Lockt  Krijghs-lien  aen ,  om  d'eer,  als  lecker'  lien  de  korft. 

45.  Trijn  verlegen. 

TRijn,  die  niet  geerne  nagefpoortisofverfpiet, 
Beklaeghde  dat  haer  Klaes  een  toeval  heeft  gekregen 

Die  Negen  oogen  heet ;  oh ,  feght  fy  met  verdriet , 
Hy  fagh  te  veel  met  twee ,  wat  fal  hy  nu  met  negen  ] 

46.  Aen  een'jlecbten  Dichter. 
VRiend ,  beïight  ghy  oock  fand  op  wat  ghy  hebt  gefchreven  ? 

Ey,  taftibo  wat  diep  toe:  'tiswaerdighlangh  te  leven: 
Deckt  en  verforght  het  wel ,  om  of  de  fcherpe  locht , 

Die  't  niet  verdragen  kan ,  fijn'  glans  af  eten  moght. 
47.  Nietve  Landmetmgh. 

T7"Entgh' Archimedeswel,  de  groóte  Grieckfche  Meter? 
■"■Watfoudtghy  feggen,  Klaes,  koft  ick  het  noch  wat  beter? 
Hoewiftghy,  fonder  hulp  van  Pafler  en  Compás, 

Welck  van  veel'  Landen  op  uw'  Kaert  het grootfte  was  ? 
Dus  kan  ick  't  ■,  heelt  mij  n'  kond  voor  alle  man  en  pleeghtfe  j 
Snijdt  yeder  uy  t  het  blad ,  all'  hoeckjens  om ,  en  weeghtfe. 
Een  Koninck  leerd'  ick  't  met  dry  Kroonen  op  een  Hoofd , 
En  hy  nam  't  danckelick  en  heeft  den  greep  gelooft. 

48 .  Hoogb  Gerecht. 

"Etvalfchefteenen  allerhand, 
lIn  Ringen  van  flecht  Goud  geplant, 

Met  valfche  Steenen  in  't  verkeeren 
En  dobbelen  met  rijeke  Heeren  , 
Had  Hans  foo  grooren  Goed  vergaert , 
Dat  onlanghs  Schepenen  het  fwaerd 
Sijn  fieltery  betalen  deden. 
Hans  is  hoogh  vanden  Heen  gefneden. 

49.  isicirs. 
't  TS  jock,  al  feggen  't  wij fe  lieden  : 

■*•  Daer  kan  feer  wel  wat  niews  gefchieden 

Dj 

M! 
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Dat  noy  t  en  was :  hier  is  't  befcheid. 
Hans  3  heeft  van  daegh  eens  waergefeit. 

50.  Aentujfcher  Wilm. 

/"^Hy  zijteen  fpeler,  Wilm:  maer  van  een  dobbelaer 
^*Gaet  u  den  hoogen  roem  niets  te  rechtvaerdigh  naer. 
Ghy  hebt  uw  Huys  vertuyfcht,  uw'  Tuynen  en  uw  Boomen , 
Van  hondert  zijtgh'op  thien ,  van  thien  opeen  gekomen , 
Ghy  waert in  Zy  gehooit ,  nu  gaet  gh'  in  bloote  fchenckelen } 
Wilm,  heet  dat,  dobbelen?  'tgelijckt  wat  beter,  enckelen. 

5  1 .   Hoofdbrekerj. 

rpRijn  klaeghd'  haer'  Man  ,  dat  m'  alle  weken 
-       •*-  Met  manen  quam  haer  't  hoofd  te  breken  % 

Hy  mommelde  lbo  wat,  enfprack, 

'k  Wouw  dat  men  't  eens  te  dege  brack. 
51.  Vafl  goed. 

CChoon  Haer  en  helder  Singen , 
*^Verganckelicke  dingen , 
En  is  niet  op  te  ftaen , 

Seght,  Klaes  ;  en  daer'swataen: 
Maer  klappen  en  welfpreken 
En  lal  noyt  Vrouw  gebreken. 

55.  Trijn  klaps. 

'  2  'Rijns  hand  gaet  op  deLuyt,  als  of  fygaendefprongh : 
•*■  't  En  komt  haer  van  niet  vreemds;  fy  leert  het  van  haer'  tongh. 

54.    Groen  Engeland. 

Y*\  Aer  is  geen  groener  Land  als  Engeland  te  wenfehen  j 
-"--'Of  neemt  het  na  't  gewafch ,  of  neemt  het  na  de  Menfchen. 

55.   Twee  Koningen  avond, 

DEKoninghop  'cTooneel,  die  's  avonds  't  kleed  uytfchiet, 
En  leght  de  Kroon  daer  heen  daerom  hy  Koningh  hiet, 

En  was  hy  't  niet  foo  wel  als  een'  van  d'allergrootfte  , 
Die  Koningh  fchcen  in  ernil ,  en  Godt  maer  naer  en  bootfte 

In  't  groóte  Kam  edpel,  de  Wereld?  gaetaen  't  Graf, 
En  fiet  wat  heefter  d'een  of d'ander  meerder  af: 

Elck  heeft  lijn'  rol  gefpeelt  >  de  groóte  was  het  banger 
De  kleine  kommerloos,  d'een  korter,  d'ander  langer  ■, 

II.  Deel.  Lil  Sy 
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Sy  liggen  beid  in  't  end  en  ruften  van  haerwerclc, 
D'een  onder  Marmerdack,  den  and're  fonder  Serck. 

Een  ongevoeligh  fcheel :  en  d'een  vergaet  in  't  lefte, 
En  d'andereverftuyft:  wie  heeft  van  beiden  't  befte? Bei  waren  fchaduwenmetkleeren,  en  nu  bloot. 

De  grootfte grooter  doe,  en  nu  al  even  groot. 

5  6.  Dobbel  gewin. 

TVtrck  raeft  na  d'  Exter-jacht  met  Netten ,  Roers  en  Bogen , 
-*-^En  loopt  fijn'fchoenen  door,  op  klei  en  harden  fteen , 
Sijn'  nagelen  aen  ftuck ,  lijn'  voeten  fchier  in  tween : 
Wat brenght  hy  t'huys  in  'tend?  metExters,  Exter-oogen. 

57.  Van  my. 

ip\le  van  den  arbeid  weet  die  'k  feer  langh  heb  gedaen. 
-*-^£n  fiet'er  't  by-fpel  by ,  fal  nauwelick  verftaen 
Waer  ick  den  tijd  uyt  vond ,  om  foo  veel  by  te  fpelen : 
Die  op  het  by-fpel  oock ,  by  ftucken  en  by  heelen, 

Eerftenomftandighlett,  fal  twijfï'len  meer  als  oot, 
Hoe  my  op  foo  veel  wereks  foo  veel  tijds  overlchoot. 
Ick  felver  doolder  in ,  felf  weet  ick  niet  te  vinden 

Hoe  'kin  de  groóte  Ploegh  foo  veel  van  't  mijn  verfinden. 
God  weet  het:  Hemzy  lof,  die  my  gegeven  heeft, 
Datnoytgeen  levend  menfeh  min  ledigh  heeft  gekeft. 

58.  jlfwNel. 

•COu'kvanuwaenlicht,  Nel,  yetfeggent'fijnereer, 
^  Soo  moft  ick  het  eerft  fchellen , 

Gelijck  w'  Ajuynen  pellen , 
En  krijgender  eerft  af  het  masker  en  dan  'tfmeer. 

59.  Moticbes. 

DIeplaefter-pleckjens,Kees,  alheetfe  't  Vrouw-volck, Vliegen> 
En  laet  u  niet  bedriegen  -, 

Sy  hebben  geen  verftand  van  vliegen ,  maervan  liegen. 

'tEnfchaedtniet,  feideBóer,  die 'ckdievermaninghgafi 
't  Zijnleckeregewentenj 
Ick  trecker  voordeel  af, 

Sy  doen  my  dencken  aen  Boeckweide-kpeck  met  Krenten. 

60.  Per- 
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tío.  Perruycken. 

T  C  k  heb  het  langh  befocht  dat  menfchen  niet  en  deugen , 
-*  En  al  haer  handel  hinckt  van  leugen  en  bedroch : 
Dan  't  was  der  Tongen-werck.  Het  grootft gebracker  noch  j 
Sy  waren  niet  te  vreen ,  of  't  heele  hoofd  was  leugen. 

61.  Nocb. 

TT\Epronckers,  eerftvan  't  Hof,  ennu  vanall'deStadt, 
-*-^Ontleenen  't  Vrouwe-volck  haer'  eigen'  Haeren-fchat : 
De  fwarigheit  is  klein  •,  mies  dat  s'  haer  niet  met  eenen 
De  wort'len  van  dat  Haer ,  haer'  krullen ,  af  en  leenen. 

62.  Noch. 

GHy  zijt  heel  kort  van  geld ,  en  beiight  het  heel  fparigh ; 
Uw  fot  hoofd  is  vol  haers ,  en  koopt  ghy  noch  Haer  toe  ? 

Wat  gaet  u  over,  Dirck  ?  wy  waren  u  langh  moe  > 
Altijd  al  even  kael5  en  altijd  even  haerigh. 

63.  Noch. 
TP\E  Menfchen  houden  fich  veel  kloecker  als  de  Beeft : 

•'--'Dat 's  reden :  maer,alsGod,  en  is  niet  om  verdragen: 
Sy  plegen  't  evenwel ;  (iet  hoe  fy  derven  klagen  , 
Mijn  hoofd  ftond  foo  niet  wel }  't  had  beter  dus  geweeft. 

64.  Noch. 

f^Hy  fieter  jonger  uyt  met  dit  gekrulde  blond : 
^-^Wat  waer 'teen'  fracyekunft,  als  't  allefins  foo  ftond: 
Maer  't.is  fchijn  en  bedrogh  •,  ghy  weet  het  felf ,  mijn'  Heeren  y 
't  En  helpt  úniet  om  jongh  een'  ouden  top  te  fcheeren. 

65.  Nocb. 

LTOeproncken  ons'  gekrulde  Heeren  , ■*-  -*  Met  ander  Lien  ontleende  veeren  ! 

Quam  yder  vogel  eens  om  't  fijn, 
Hoe  foud  het  met  die  Pronckers  zijn  ? 

66.   Aen  een'  Pruyljler. 

\  /|  Oy  Meisje ,  van  der  jeughd  met  ibo  veel  foers  gezegent , 
■^-*Ghy  doet  u  felfs  te  kort  met  fuer  fien  ;  weet  ghy  niet , 
Watonderfcheid  dheris,  en  hoeder  't  weeruytfiet, 
In  Somer  Son  ac  fchijn ,  en  als  het  ftormten  regent  ? 

Lil  2.  67.  Drwck- 
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6j.  Drinckzwijfen. 

SOo'c  my  een Franfchman brenght,  by  brenght  my  nietmetal: 
Dat  's  van  de  geck :  heeft  my  een  Engelfch  toegedroncken , 

My  komteroock'niet  van  :  en  ick  moet  fitten  proncken 
Tothy  gedroncken  heeft,  en  dancken  hem :  dat  'smal. 
DrincktmireinTcutfcher  zu  ,  hy  doet  myoock  eens  fchencken: 

Dat  's  recht  toe  drincken,  maets^al  't  ander  maer  toe  dencken. 
68.  Misbidder. 

GHy  preutelt  daer  wat  heen > 
En  meent  ghy  hebtgebeen. 

Ick  fegh  't  u  van  te  voren , 
Jan  ,  dat  zijn  geen'  Gebeen ; 
Dat  bidden  gaet  verloren , 

En  is  van  geen  bediet  -, 
Ghy  wilt ,  God  fal  u  hooren  > 
En  hoort  u  felven  niet. 

69.  Tegen  Dirck  tegen. 

"OEtvveter,  wat  ick  weet ,  ghy  weet  het  altijdbeter. 
•*^Hoe,  fprecck  ick  altijd  mis,  en  hebicknoytgelijck? 
Laet  fien ,  ick  fal  u  eens  ontgaen  is  't  mogelijck  : 
God  is  goed  boven  al:  watfeghtghy  nu,  Betweter? 

70.  Jan  aen  fijn  Tfljf. 

't  jS  heel  goed,  Wijf,  feghtjan,  datghym'opftraetontgaet: 
-*-Maerdatgh'  u  felven  oock  ontgaen  derft,  dat  's  heel  quaed. 

7 1 .  Omeden. 

HPEun  feght ,  de  redenen  van  fijn  befeten  Wijf 
A  Haer  dagelicks  bedrijf, 

Haer  heriTeloos  gekijf, 

Zijn  kale  Bedelaers,  fy  hebben  niet  om 't  lijf. 

72.  Aen  den  Korimgh  van  Groot  Britt'". 

*jp\Ry-Kroonigh  Opperhoofd.  Hoe  komen  uw' manieren 
i-^Tot  my ,  onwaerdigh  my ,  foo  meer  als  goedertieren  ? 
Die  ons  van  verre  faegh.  Hy  vraeghde  lichtelick, 
Wie  Koningh  waer,  of  ghy ,  groot  Heerfcher,  of  klein  ick  ? 

.  73.  Aen 
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73.  Aen  Ádriaen  den  Rijmer. 

'  XXT  At  moght  ghy  my  't  hoofd  liggen  breken , 
*  *  Om  vonnis  van  uw  Dicht  te  (preken  ? 

Daer  zijn  twee  dingen ,  Adriaen , 

Die  geenfins'  t'famen  konnen  gaen , 
Daer  is  geen  leven  in  mij  n  Herflen , 

Ofgeen  geeft  in  uw' malle  Verflen. 

74.  Heiligbeit. 

U  En  niewen  Heilige  weer  in  den  Almanack , 

'En  iflêr  altijd  weer  een  plaetsje  veil  en  veiligh  ? 
*  Hoegaetdit,  Vrienden ;  wiftde  Man  niet  wat  hyfprack» 
Die  nagelaten  heeft  dat  God  alleen  is  Heiligh  ?  ap°c-  i  j-  £ 

75.  Rijmdwang!). 
CTaetniettevaftopalhetfeggen  \ 
*^Dat  Dichters  u  te  voren  leggen : 
Daer  is  re  machtigen  verfchil 
Van  Dicht  tot  Ondicht ,  lieve  Man  : 

In  Ondicht  feght  m'  al  wat  men  wil , 
In  Dicht  fomtijds  al  wat  men  kan. 

76.  D'Almanacker. 
TP\E  Menfchen  fteken  al  vol  logcns  van  der  wiegh, 

-l-'Soo  liegens'  altemael  die  feggen  datickliegh. 
77.  Van  Jans  Van. 

JAnJanfz,  vraeghd  ick  laeft ,  hebt  ghy  geen  Ed'le  Van, Die  uw  Heer  Vader  droegh? 

'kHeb ,  feid'  hy,  een  boos  Wijf,  daer  waer  ick  geerne  van  > 
Is  dat  niet  Vans  genoegh  ? 

78.  Logen-verwijt. 

TV /f  Et  alsm'  hem  liegen  heet ,  wil  Dirck  fijn  felven  rechten ,. 
■^-■•En  kampen  Lijf  om  Lijf  met  die  't  hem  heeft  gedaen: 
Maer  tuyghr  de  Bij  bel  hem  de  fel  ve  fchand  niet  aen  ?  ït.om, ,.  + 

't  Is  wonder,  foeckt  hy  niet  met  God  den  Heer  te  vechten. 

79.'  Sondagh. 
TS  Aller  heiligen  foo  fonderlicken  Feeft  ? 

•*  Van  Eener  heiligen  ,  Gods  Ruft-dagh ,  houd'  ick  meeft. 

L  1 1  3  80.  SchttU 
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80.  Schuldige  Klaes. 

KLaes ,  over  hoofd  in  fchuld ,  beklaeght  fich  van  't  getier 
Van  fwarte  geeften ,  die  om  't  hare  komen  fpreken  > 

En  feght ,  wat  Almanack  fchreef  oyt  in  weinig'  weken 
Maen-dagenfonderend,  ennieteenVry-dagh  fchier? 

81.  IttgelfcbeNd. 

JAn  malde  wat  met  Nel ,  en  't  was  wel  met  haer  wil ; 
Nochtans  en  deedfe  niet  als  roepen  ,  ftil ,  Jan ,  ftil. 

Maer  Jan  kofl:  meer  als  Duytfch,  enhiels'alby  hacrpack: 
Nel  was  van  Londen,  en  'twasEngelfchdatlèfprack. 

8z.  Bruydegom  Antony. 

A  Ntony ,  feid'  ick ,  trouwt  gh'  een  Wijf  van  feftigh  jaer , 
**■  En  koft  ghy  dat  niet  derven  ? 

Neen,  feid'hy,  'kwouwfe  noch  thien  jaren  ouder  waer} 
S'heeftGeld,  en  heeft  geen' Erven. 

83.   ~Rïewe  Mode. 

TT7"Ilmfocht  een'  and'ren  flagh  van  Huysvrouw  dan  hy  had , 
y*  Die  dickwils  op  hem  fat , 
En  dicht  den  goeden  Knechc  met  drooge  Vuyften  touwde : 

De  tweede  die  hy  trouwde 

SloeghmetdeSleutelraecks,  op  't  minft  eens  alle  dagh: 
Dat  was  een  and're  flagh. 

84.  Propbetie. 

'k  LJAd  menigh  jaer  gepreeckt  de  Zee-ftraet  van  den  Haegh 
■*-  -*Na  Scheveninger  Strand ,  daer  ick  wat  naems  af  draegh  : 

Maer  't  wouw  niet  in  den  man ,  'k  molí  uy  t  den  Lande  wefen  , 
En  was  't  vier  jaren  langh :  doe  werdc  de  faeck  geprefen , 
Enby  der  hand gevatt,  en  'tlight'er,  foo  'k  vertrouw, 
Noch  tot  arm  Scheveninghs  noch  tot  fchoon  Haeghs  berouw, 

'k  Heb  over  langh  gepleirc  voor  'c  Orgel  in  Gods  Kercken , 
Ten  beften  van  't  gemeen ,  en  focht  het  uyt  te  wereken  : 
Maer  't  wierd  om  ver  gepreeckt ,  voor  vuyle  ketrery  : 
Daer  lachten  ick  wat  om ,  en  fweegh :  wat  fchade  't  my  ? 
Weer  moft  ick  uyt  het  Land ,  en  bender  uyt  gekomen : 
De  kettery  behaeght ,  de  fwacke  zijn  bekomen  , 
Men  gunt  het  Orgel  plaets,  men  roepteromras,  ras, 
En  daer  her  is  vanouds,  en  daer  het  noy  ten  was. 

'kHcb 
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'k  Heb  nu  en  dan  getracht  het  vuyl  Schavot  te  vellen , 
Met  redenen  foo  goed ,  als  qualick  t'overtellen. 
Gèbueren ,  die  hetraeckt ,  en  wijfe  lieden  meer, 

Verfoeyen't,  neftensmy,  en  wenfchen'tdinghom  veer. 
't  En  gaet  niet.  Moet  ick  weer  te  land  uyt  ballingh  loopen , 
En  iflêr  foo  weerom  wat  red'lickheirs  te  hopen  ? 
Neen ,  neen ,  ter  Wereld  uyt,  en  wefen  eerit  een  Lijck : 

Dan  fal  m'eens  feggen ,  Toch ,  die  goe  Man  had  gelijck. 
85.  Eigen  baet. 

'kpN  kan  't  niet  weigeren ,  feght  Pieternel,  aenHeeren 
*f '  Van  aenfien  en  gefagh ,  die  vreughd  van  my  begeeren. 

Sy  kan  't  niet  weigeren ,  't  is  waer :  maer  vat  het  wel : 
Die  fy  't  niet  weigeren  en  kan ,  heet  Pieternel. 

8<i.  Mode. 

T^  N  haeft  u  niet  met  prijfen 
*—*  Van  alle  Franfche  Wijfen : 
AlheetmenfedeWijs, 
De  Wijs  is  Telden  Wijs. 

87.  Pedanten. 

't  TSonuytfprekelick,  hoe  Gecken  een  vervelen , 
-*  Die ,  met  haer'  herifenen  in  letteren  verbrodt, 

't  Woord  voeren  waerfe  zijn ,  en  voeren  't  Tonder  flot. 
AVat  waert ghy  liever,  Dirck,  (my  foud'hetmachtighfchelen} 
Een  ongeleert  wijs  Man ,  of  een  geleerde  Sot  ? 

88.  Jan  de  Misbouwer. 

TAn  feght  vol-kakelick,  uien  heeft  voortaen  in  Boecken 

J  Geen'  goe  Patroonen  van  wel  timmeren  te  foecken , 
'  Men  fie  fijn  niew  Gebouw,  en  nemer  dat  voor  aen. 
I  Ick  neem'  het  averecht  en  danck  hem  voor  't  vermaen. 
I  Want,  foo  men  Boecken  vindt,  als  daer  de  Geck  aen  wenden  , 

Ick  foeck'er  liever  geen ,  my  mocht'er  oock  een  fchenden. 
89.  Dirck  de  Schilder. 

T"\It  's  van  Dircks  kladdery.  Hy  noemtfe  Schilderyen : 
•*-^  Dat  's  boven  mijn  veriïand ;  foo  moet  ick  het  wel  lyen : 
Maer,  feght  ghy,  die  de  konft  tot  in  den  grond  toe  kent, 

Heeft  Dirck  fijn'  hand  aen  't  werck ,  of  heeft  hy  't  werck  gefcfienti 

90.  De 



Dl 

u; 

K'
 

4^0  XXV.    B  o  e  c  k. 
90,   De  felve. 

Jrck  heefc  een'  Schildery  na  Annas  hoofd gemaeckt , 
En  meent  hy  heefc  het  onverbeterlickgeraeckt, 

En  roemt,  daer  is  geen  werck  by  't  fijn  tevergelijcken  •> 
't  Is  waer ,  men  fagh  noy  t  ftuck  het  leven  min  gelijcken. 

91.  Jans  onfcbuld. 

'k  V*"  An  't  niet  gebeteren  ,  feght  Jan ,  ick  hebeen  Wijf, 
"-Dat  boos  en  flordigh  is,  en  hefielick  van  wefen. 

Ick  kan  't  niet  beteren  •,  't  is  boven  mijn  bedrijf: 
Koft  ickfe  beteren ,  iy  fou  haeft  beter  wefen. 

92.  Gqmtecktm  rouw. 

1 W  hooge  klachten  ,  Jan , 
Gelijcken  wel  hoogh  roemen, 

't  Leed  dat  men  noemen  kan 
En  is  geen  leed  te  noemen. 

93.  Wiffc  trooft. 

"Laes  heeft  fijn  eene  Been  verloren  in  het  veld  -, 
En  isgantfch  nietont-ftek : 
Hy  meent  de  fcha  te  boeten. 

Want  hy  treedt  op  een'  Helt, 
En  falvoortaen  niet  meer  gequelt  zijn  met  kouw'  voeten. 

94.  Nocb. 'Laes  is  een  Voet  quijt :  wat  fchaedt  dat  ? 
-Hy  neemt  de-fchi  fchier  voor  gewin  : 

Hy  heefcer  langh  pijn  in  ge  had  t  -, 
Nu  is  't  een  Exteroogh  te  min. 

9  5 .   Pernyckj. 

Jemeteen  anders  Haer  haer' fotten  kop  gerieven, 
Sy  kammen  lichtclick  twee  gecken  of  twee  dieven. 

96.  Wucawijfe. 

Ck  noem  geen'  wetenfchap,  of  ftracks  roept  feker  Heer, 
'k  Ben  van  de  kon  il:  't  is  waer,  hyiflervan,  en  veer. 

•       97.  Beknopte  Medicijn. 

T^It  's  kort  om  lefen  ■> '•"-^Paft  op  uw'  mond , 
All' die  wilt  wefen 
Oud  en  gefond. 

S>S.  Nel 

K^i 

D! 
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98.  Nel  in  een  Braegb-ftoel. 

COo  teer  is  Neis  gemoed  >  fy  doet  niet  als  beklagen , 
^Arm'  Halfen ,  die  om  geld  haer  voeren  langhs  de  ftraet. Goed  Vrouwtje !  iiet  hoe  ver  haer  medelijden  gaet , 
Sy  draeght  felfs  liever  Mans  dan  dat  de  Mans  haer  dragen. 

99.  Een  Bofe. 

ICk  ftond  ter  goeder  naem  5  daer  magh  ick  my  van  roemen : 
Sints  is  hy  my  ontleent 
Door  vrouwelick  gebeent. 

En  foo  ick  werd  genoemt  en  wil  men  my  niet  noemen, 

't  En  zy  men  dobbel  noem'  't  is  wonder  hoe  't  zij  n  kan  , 
Een'argert  Man  en  Vrouw ,  't  paer  argert  Vrouw  noch  Man. 

100.  Ttbacksye. 

't  TS  wonder  hoe  de  Werlds  Koocketten  velerhand  zijn ! 
■■■Hier  is  't  Gebraed  niet  gaer,  of  't  moet  tot  afch  gebrandt  zijn, 

En  noch  en  eet  men  't  niet :  men  quijlt  fich  droogh  in  fmoock , 
Men  wordt  felf  Schoorfteen ,  en  men  voedt  iich  van  den  roock  : 

DeMaegh  werdtmisgedeeltj  't  geld  Lever  en  't  queltLonger, 
Men  leeft  van  niet  me:  all'  en  fterft  van  dorfl  en  honger. 

10 r.  Slepende  Rocken. 

VAn  al  't  gevogelte  zijn  Vrouwen  lichtfl  om  vangen: 
Men  heeft  maer  op  haer  fleert  te  treden ,  fy  zijn  vafl, 

En,  foom'haernade  Mans,  foo  fietm' haer  fleert  verlangen. Ick  wihVniet  wat  die  fleert  beteeckende :  dit  wafl. 

ioi.  Nocb. 

TT\E  Duy  vel  had  in  't  eerfl  de  Vrouw  vafl  by  de  hand  > 
■*-^Nu  heeft  hy  s'  aen  den  hiel  yet  fijns gelijcks geplant : 
En  't  is  het  recht  gewaed  ,  daer  mede  fy  haer  venten , 
Van  allerlei  Gewormt,  en  Slangen  en  Serpenten. 

103.  Nocb. 

"\T7Atfeghtghynuvan'tVolck,  die  met  dry  ellen  Stof 
*  *  Meer  als  haer'  heelelenghdgaen  fwieren  door  het  flof? 

Zijn  'tnochallicht'enlofr'enleck're,  luyeHoeren? 
Sy  doen  vuyl  Meifïèns  werck  ,  fy  vegen  onfe  vloeren». 

i  04.  Nocb. 

i  At  kan  m'  haer  niet  onthouwen  5 
tls  loos  gedrocht,  de  Vrouwen  : 

1 1.  Deel.  M  mm  Sy 

D 
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Sy  vonden  niet  voor  uyt ,  en  't  fpeet  haer  meeftendeel, 
Soo  boeten  fy  de  fchá  met  een  langh  achterdeel. 

105.  Noch. 

\1  7Aer  henen  ,  mijn  gekrulde  Pop, 
VV  OmVifchtekoopenaendeMart? 

Soo  beíight  defen  ichoonen  ftart , 
En  fetter  Korf  en  Emmer  op  : 

't  Sal  ftaen  gclijck  de  groóte  Schepen 
Die  kleine  Booten  na  haer  flepen. 
»  106.  Ncí/;. 

MYn  Pachter ,  by  geval  in  Stadt , 
Riep,  ógoeLand-Heer,  watisdat! 

Ey,  lieve  Land -Heer,  feghtmewat, 
Wathanghtdiejofferannergat? 

"Wat  foud'er  hangen ,  fei  'ck ,  Jan  gat , Een  itaert-ftuck  datfe  niet  en  had 

Doe  s'  in  haer  Moertjes  darmen  fat , 

Dat  voertfe  nu  gelijck  een'  fchat. 
Dat  ghy  telandwaert  niet  en  vatt. 

Ja,  fcid'  hy ,  by  gans  Galgh  en  Rad, 
En  ileeptfe  daer  foo  mé  langhs  't  pad ! 
Door  dick  en  dun ,  en  droogh  en  nat. 

Hoor,  lieve  Land-Heer,  'kfeghjeplat, 
*kHou  't  met  men  Koe  en  met  men  Kat. 

107.  Wonder  over  wonder. 

DEdoodequam  't  Graf  uyt,  opGod  AImachtighsdagenr 
En  'tgeeft  ons  noch  den  fchrick  dien  't  allen  gaf  die  't  íagen  r 

Maér  fien  \vy  't  wonderwerck  niet  alle  daegh  weer  aen , 
Daer  een  niew  kind  verfchijnt  ?  laet  ons  wel  overflaen , 

Of 't  meer  Mirakels  is  het  Schepfel  dat  eens  yet  was         '  . Te  doen  herwefen ,  of  doen  wefen  dat  eerft  niet  was. 

108.  Aen  Dirck. 

T  TW'  Vrouw,  die  foeteZiel,  daer  van  gh'ufoo  beroemt, 
^-J  En  die  ghy,  Koninghs  wijs,  de  Goedertieren' noemt, 
Kijft,  hoorick,  vroeghenlaet:  Dirck,  heet  dat  Goedertieren, 
Soo  kan  ick  geen  goed  duytfch:  ick  weet  geen  quader  tieren. 

iop.  Aen 
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i  op.  Aai  Jan  den  hollen  Vo'ét. 

T  7W  Dichten,  uyterlick,  fchijntwattewcfen,Jan: 

^  Maer ,  neem  ick'er  den  glans  van  fchoone  woorden  van , 
Soo  komt  fijn  ondeughduyt.  Latijn  is  fraey  om  hooren  > 

Maer  dat  vermaeck  en  gaet  niet  dieper  als  mijn'  ooren  j 
Vraeght  d'  ongeletterde  wat  van  den  inhoud  is , 
En  meent  watibnderlinghs  te  leeren ,  hy  tait  mis. 

Maer  Goud  is  altijd  Goud,  hoe  dat  wy  't  oock  verkoocken , 
Quickfilver  vlieght  daer  heen ,  en  is  maer  af  te  roocken: 
Jan ,  daer  hoort  goed  fatfoen  tot  Dichten ,  en  goe  ftof : 

Treek  ick  het  eerft' hier  af,  wat  blijft  voor 't  tweede?  ftof. 
il  o.   Gelijck^op. 

fYn  volckpruyltalsickkijv,  enditisonsgefchil. 

LMydunckt,  ickheb  gelijck.  Want,  doen  fy haer  believen , 
Sy  hooren  oock  fomtijds  haer'  Meefter  te  gerieven , 
En  laten  my  met  vred'  eens  feegen  wat  ick  wil.  > 

iir.  Sneldicht. 

"p\Irck ,  foo  ghy  Sneldicht  dicht, -*-^Lett  waer  de  konft  in  light : 
Dit  hoorter  tot  een  Snel  dicht : 

'tMoet  fnel  zijn,  dicht,  en  wel  dicht. 

in.  guaed goed  Dtytfcb. 

TV/Í  En  leght  en  loopt :  dat  'sduytfche  fpraeck. 
■^-^  Welck  is  het  vreemdft ,  't  woord  of  de  faeck  ? 

Men  kan  niet  fotter  feggenj 
Wy  loopen  en  wy  leggen. 

m; 

113.  Jans  Wenfch. 

JAn ,  fei  fijn  boofe  Wijf,  ghy  klaeght  dat  ick  u  plaegh : 

Maer  't  is  foo  niet  gemeent ,  al  heb  ick  mijn'  gebreken ; 
Soo  ghy  mijn  Hert  koft  fien ,  ghy  foudt  heel  anders  fpreken. 

Uw  Hert ,  fei  Jan ,  uw  Hert  ?  'k  wouw  feker  dat  ick  -'t  iaegh. 
114.   Goed-dunckers. 

rVte  veel'  in  and're  fien,  in  haer  niet  een  gebreck, 
-■-^Zijn  voor  een  ander  wijs ,  en  voor  haer  felveh  geck. 

Mmm  2  11  f.  Ver- 
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115.  Verdeelde  Kereken. 

DE  grillen  zijn  foo  veel ,  die  elck  om  't  feerft  wil  loven , 
En  yder  in  fijn'  Kerck  verheffen  voorde  beft': 

Dat  een  met  reden  feid'  in  een  verwerde  neft , 
Heer,  meerdert  ons  Geloof,  en  mindert  ons'  Gelooven. 

D 
II 6.  Via  &  Veritai. 

Aer  is  geen  dolen  aen ;  weeft  niet  bekommert,  Vromen} 
De  wega  ten  Hemel  is  ten  Hemel  afgekomen. 

117.  Tegen  de  Vloyen. 

HOort  najans  wijfen  raed Wanneer  ghy  flapen  gaet: 

jan  doet  fijn'  kaers  uy t ,  Jan  íluy  t  venfteren  en  blinden , 
Soo,  feght  hy,  weten  hemde  Vloyen  niet  te  vinden. 

n8.  Hein  Weet-nïet. 
TCk  wilde  dat  ick  wift  wat  Henrick  niet  en  kan. 

•*•  Soo  fprack  ick  -,  en  hy  nam  't  rot  fijner  eer ,  goed  Man. 
Ick  meende  't  anders  om  •,  en  docht  van  foo  veel  faken , 
Die  Henrick  niet  en  kan,  maer  een  fchoon  Boeck  te  maken  ; 

En  waer  dat  Boeck  gemaeckt,  en  dat  ick  't  Boeck  wel  koft, 
Soo  waer  ick  rijckelick  verfekert  van  den  koft. 

119.  Redelicke  bekommeringlr. 

IC  k  lev'  altoos  in  fchrick  van  Gecken  en  van  Wijfen : 
*k  Vrees  dat  ickdees'  mishaegh  en  d'andere  my  prijfen. 

120.  Keefens  keur. 

T\En  Armen  hoopt  op  Geld  en  heeft  vermaeck  in  't  hopen  y 
J-^De  Rijcke  leeft  in  vrees  voor  KaiTen ,  toe  of  open , 
Dacrdiefen  vyeraen  magh.  Dat'snieteen  dinghieght  Kees, 
Wegh  met  de  loode  hoop ,  'k  houd  't  met  de  goude  vrees. 

121.  Klaes  Aennemer. 

TX"Laes  heeft  een  Rijckmans  Huys  te  bouwen  ondernomen , 
•■^•En  iflêr  met  een' Beurs  vol  Kroonen  afgekomen, 
En ,  voor  een  Kalis ,  aen  een  moy  ftuck  goeds  geraeckt : 

Heeft  hier  de  Man  het  Huys ,  of  't  Huys  den  Man  gemaeckt? 

122.  Gelijck^'op. 

T  I  Eb  ick  te  veel  gepraet  en  langer  als  't  behoort , 
"■  Vergeeft  het  my ,  fei  Job ,  'k  fal  beter  leeren  leven , En  korter  webben  weven. 

Job,  feid' ick,  laten  wy  malkanderen  vergeven , 
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Ghy  hebt  my  nietgeftoort  > 

Hebt  ghy  heel  veel  geklapt ,  ick  heb  heel  niet  gehoort. 

115.  Na  men  't  neemt. 

ICk  ftiet  een'  Vent  om  veer :  hy  vraeghd',  en  had  gelijck , 
Of  ick  hetmeend'inernft?  ja,  feid' ick,  degelijck. 

Soo ,  fcid'  hy ,  dan  is  't  wel :  om  't  jock  foud  't  my  vervelen  j Ick  houw  niet  van  iulck  fpelen. 

124.  Onneusivïjfe  Pier. 

Dier  was  fijn'  rooden  Neus  fchier  quijt  geraeckt  in  't  vechten : 
■*•  Noch  hooptemen  de  ihé  met  vel  aen  vel  te  hechten  ; 

Mits  hy  rijn drincken  liet.  Neen,  feid'hy,  fuicken ftraf 
Ismy  mijn  Neus  niet  waerd ;  en  ruckten  hem  voort  af. 

125.  Aen  Neel. 

*k  C  Ie  dat  ghy  groot  en  klein  verbeent  met  uw  gekakel, 
*^£n  dat  ghy  hoopenvolcks  alleen  aen  't  fwijgenkrijght: 

Maer,  Neel,  hoekomtmenfelfstefwijgen  alsghy  fwijght? 

Is  't  niet  dat  yeder  een  verftomt  ftaet  van  't  Mirakel. 
116.  Weetflagh. 

"^[Oyt  Vader ,  feght  Andries,  ellendigh  als  ick  ben, 
■^-^  Met  u,  mijn  boofer  Soon  dan  ick  ter  wereld  ken. 
MonPere,  feght  MonFils,  bedencktu  eens  wat  nader, 

Hoe,  meentghy,  was 't  geftelt  met  mijn' goe  Groóte- vader? 
1 27.  Aen  Jaa. 

JAn  raeckt'  een'  goe  tand  quijt :  ick  meend'  of  't  in  de  krijgh  vvasv 
Neen ,  feid'  hy ,  over  mael  en  op  een'  rijpe  Vijgh. 

Ja,  feid'  ick,  over  mael  en  in  den  tanden-krijgh  ? 
Soo  weet  ick  dat  die  tand  noch  rijper  als  die  Vijgh  was. 

128.  Goede  Vertrooftirigb. 

MYn  oude  Schuldenaer  begoft  wat  fwack  te  werden , 

En  dé  my  twijftelen  hoe  langh  hy  't  wel  moght  herden: 
Soomaend'ickhem:  hyfprack,  vreeftniet;  maer  hebt  geduld  -, 
Mijn  leven  itierf  icknoyt  noch  in  een  anders  fchuld* 

i2y.  Gevangen  Schuldenaer. 

r  aeneen'Traelie,  Dirck,  hoe,  drommel,  komt  ghy  daer? 

('t  Was  op  de  Voorhofs  Poort)  ja ,  feid'  hy ,  is  't  niet  waer? 
Hierfiticken  verrot  o  meen'  onnoos'le  logen  j 
'k  Had  van  een'  fomme  Gelds,  vry  boven  mijn  vermogen , 

Mmm  3  Bet». 

»k  n  Iep; 
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Betalingh  toegefeght ,  en  heb  her  niet  voldaen : 

Is  'c  niet  een' íchoonefaeck,  om  in  deBoeytegaen  ? 

130.  Lieven  arbeid. 

Die  't  Ambacht  wel  verftaet  daer  van  hy  leven  moet, 
En  die 't,  niet  wel,  alleen,  maerwelengeernedoet, 

Beleeft  het  grootft  geluck  dat  yemant  kan  begeeren  : 
Hy  fpoedr,  en  fpoedt  met  vreughd ,  hy  wint,  en  wint  met  eeren. 
O  aller  ftaten  ftaet,  daer  voordeel  gaet  met  lult, 
En  lof  en  danck  met  beid ;  en  wercken  felf  is  ruft ! 

151.   Overlangb  leven. 

BEjaerde  Luyden ,  die  om  noch  meer  levens  wcnfchen  , 

Zijn  meer  als  Kinderen ,  dat  's  Kinderen  en  Menichen. 
Op  blijven,  isvanjonghs  der  Kinderen vermaeck; 

En  blijvens'  op ,  wat  dan  ?  fy  waggelen  van  vaeck. 
Ouw'  Lieden  waggelen  foo  wel  als  jonge  Kind'ren } 
Gehoor,  Geficht  en  Smaeck  en  alle  dingen  mind'ren , 
De  Voeten  ftooten  aen  en  d'een  is  al  in  't  Graf; 
En  dat  's  haer  lefte  vaeck  :  noch  is  't  haer  als  een'  ilraf 
Te  moeten  fcheiden  en  niet  langer  op  te  blijven; 
Als  waerder  veel  en  veel  meer  wonders  te  bedrijven , 
Als  watter  langh  gefien ,  en  langh  bedreven  is, 
Hoe  taft  de  Menfchlickheittot  ophaer  einde  mis! 
Hem  danck  ick,  die  my  langh  en  wel  zijn  heeft  gegeven  j 

lek  waggel  van  geen'  vaeck ,  en  heb  langh  opgebleven : 
Is  ruitens  uer  voordeur' mijn  Rol  is  afgedaen , 
God  roep'  als  't  hem  gevalt ,  'k  wil  wel  te  beddegaen. 

ïji-.   Geld. 

CY  hadden  groot  gel  ij  ck  de  Stichters  van  't  woord ,  Geld : 
^  't  En  is  niet  anders  als  in  't  kortgefeght,  Geweld. 

133.   Scheep -fieckfe. 

TTOevaertgh'  in  't  varenjan?  wat  fegtgh',  al  min  of  meer  il  eek? 
■*-  -*■  Verbloemt  uw' fwackheit  niet;  die  Zee-iïeck  is ,  is  fcerfieck. 

134.  Foor  en  tegen- fp oei. 

\\  En  voelt  den  voorwind  niét ;  het  magh  foo  luftigh  waeyen  > 
J-v-*  Als  Maft  en  Spriet  verdraeg' :  beftaet  maer  eens  te  draeyen , 
Die  felffte  wind  werdt  ftorm ,  en  't  Schip  wil  over  zy , 
En  holler  loopt  de  Zee ,  en  Zee-iieck  werden  wy . 

Soo 
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Soolanghalsvoorfpoedduert,  duertmenfchen  ongevoelen  ¿ 
Begint  de  minfte  buy  van  tegenfpoed  re  woelen , 
Het  ongevoel  verdwijnt,  het  klagen  komt  te  veld: 
Hetquadewerdtbepruylt,  het  goede  nauwgemelt. 
Ondanckbaer  op  de  gunft,  onduldigh  op  de  ftrafFen  ? 
De  Honden  weten  meer :  wy  konnen  niet  als  baffen. 

135.  Engel fch  Houwelicken. 

't  TTEetweddingh  over  Zee,  Trouw  tufïchen  MansenWijveni 
■*-  ■*-  Het  woord  in  onfe  fpraeck 

Beduydt  de  heelefaeck: 

't  Is  thien  om  een  gewedt,  of  't  Trouw  is  en  fal  blijven. 

136.  Afrekening!). 

GHy  wilt  dat  ick  't  u  brengh  :  maer,  heb  ick  wel  gehoort> 
Ghy  hadt  my  toegefeght  een  vat  Wijns  te  beftellen  j 

Soo  langh  en  hebt  ghy  my  om  brengen  niet  te  quellen  j 

'k  Sal 't  u  wel  brengen ,  Dirck,  brenghtmy  dat  vat  maer  voort, 

137.  Op  een  Vriends  Comptoir. 

T  T  W'  befte  Kamer  t'Amfterdam , 
^  Daer  ick  noyt  geeren  in  en  quam , 
Is  een  moy  dingh  vol  Marmer-fteenen: 

Maer  die  verkouden  my  mijn'beenen  : 
Vol  Schilderijen  oock :  maer,  Man  , 
Daer  eet  of  drinckt  men  weinigh  van , 
Gunt  m'  eens  een'  Beitel  met  een'  Hamer , 
Ick  weet  hier  wel  een'  beter  kamer. 

D! 
138.  Niewe  Neel. 

kE  boofe  Neel ,  die  ftal ,  en  fchrapte  noyt  haer' fchoot  mis, 
En  iladigh  overtradt  een  yeder  Thiend'  Gebod , 

Heeft  heden  haerquaed  hoofd  verloren  op 't  Schavot : 
Nu  is  't  een'  goede  Vrouw ;  't  isjammer  datfe  doot  is. 

139.  Vrouwen  Les. 

TRijn  light  haer'  Man  en  quelt  met  vragen  naer  den  itaec 
Van  's  Lands  gemeene  faeck  van  buy  ten  en  van  binnen , 

En  of  het  Vrede  blijft ,  of  na  den  Oorlogh  gaet : 
Maer  hy ,  feer  wijiTelick,  en  antwoordt  niet  als ,  Spinnen. 

140.  Dircks 
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DIrck  was  fijn'  boofe  Moer  ontvallen  aen  de  Peft : 
Daerhaelden  hem  fijn  Vaereen  Stief-moervoorín'tneíh 

Die  hoord'  hy  noemen  fijn'  Noverca  by  de  Klercken , 
Enfei,  dat  'sgoedlatijn,  het  is  my  een  niew  Vereken. 

141.  Kojlelickj  Eer. 

UWHuys,  mijn  goede  Vriend,  is  koftelick  en  kuys  * 

Daerleghick  t'huysin,  enickheb  't  udanck  te  weten  j 
Maer  al  te  dieren  danck  van  wel  een  gouden  Kruys  , 
Die'k  aen  uw'  Boden  fchenck,  om  niet  onmild  te  heeten. 

Is  dat  t'huys  liggen ,  Vriend ,  veel  beter  lagh  ick  t'huys. 
142.  Over  des  Heer  en  Avondmael. 

ICk  heb  geen  Bruyloft-kleed  -y  wat  doen  ick  op  uw'  Feeflr» 
Genadigh  Bruydegom ,  en  waer  foud'  ick  het  halen  ? 

Ja,  fiet,  ick  hebber  een ,  enfeghhetonbevreeft, 

Daerick  't  niet  machtigh  was,  hebt  ghyfoo  goed  geweeil 
En  woudt  het  met  uw  Bloed ,  uw  diere  Bloed ,  betalen. 

•   145.  Dagelïcks  Mirakel. 

GOd  maeckte  Water  Wijn:  is  'tnieteenfottevrae  h, 
Hoe  't  die  hand  doenlick  was ,  die  't  noch  doet  alle  daegh  ? 

Het  wonder  is  als  't  was ,  de  felve  Macht  en  Zegen 
Beitelt  ons  dagelicks  Wijn  over  Wijn,  vanRegert. 

T44.  Het  felve. 

lOd  maeckte  Water  Wijn :  is  't  wonder  dat  veel  honderden 
rDie  't  fagen  op  de  Feeft  het  wonderwerek  verwonderden  > 

Neen:  maergroot  wonder  is 't,  dat  die  het  dag'licks  fien 
Ten  dienfte  van  haer'  Tongh,  haer'  Keel ,  haer  Maegh  gefchien 
Bot  ibnder  wondren  ftaen ,  in  't  min  (te  niet  verlegen 
Hoe  God  treckt  warmen  Wijn  door  't  hout  uyt  koelen  Regen. 

145.  Jan  de  Wïjve-Smijter. 

JAn,  vecht  ghy  met  uw  Wijf?  dat  is  een  Misflagh ,  Vriend: 
Soo  fprack  ick :  maer,  feijan,  ick  weet  beft  wat  haer  dient, 

En  ly  wift  wel  waerom  de  Roe  langh  in  de  pis  lagh  > 

Soo  gaf  ick  haer  foo  maer  een'  vuy  ft ,  en  't  was  geen  Misfiagh. 
14o.  Aen  Floor. 

'Oe  waert  ghy  gift'ren  foo  befchaemt, 
'Floor,  daerghyuythetHoerhuys  quaemt? 

'cEi 

G! 

H! 
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'tEnifternietfraey  uyt  te  komen  : 
Maer  meer  ontfagh  van  meer  verwijt 
Had  u  behooren  te  doen  fchroomen 

Doe  ghyder  ingekomen  zijt. 
147.  Gerecbtige  Drocfbeit. 

L  's  Meníchen  treuren  hier  beneden , 
'  Seid'  een  wijs  Man ,  met  groóte  reden  s 

Is  maer  een' vruchteloofe leur, 

't  En  zy  men  om  lijn'  fonden  treur'. 
148.  Aen  eeri  Trediker. 

'Ck  ken  u,  Broeder ,  van  den  doel. 
LDaer  om  en  kan  my  al  't  gewoel 

Noch  van  uw'  Tongh,  noch  van  uw'  Armen Noch  Hert,  noch  Herflenen  verwarmen  : 

Wilt  ghy  my  (lichten  dat  het  klemt , 
Ghy  moet  my  met  u  leven  preken  : 

'k  Word  met  geen'  woorden  overítemt  5 Die  niet  en  brandt  kan  niet  ontileken. 

149.  Dircks  Gerijm. 

T"\Ircks  Dichten  komen  uyt  in  een  aeniienlick  iluck, 
•*-^En  voor  (laetophet  Boeck,  het  is  den  leden  Druck. 

Hoe?  gingh'erand'revoor?  foowierd' het  licht  genomen: 
Maer  't  iswaerachtigcr,  daer  falder  geen  meer  komen. 

150.  Frans  van  fijn  Dochter. 

iCkfie  wel,  onfe  Pieternel, 

LSeght  blinde  Frans ,  en  fal  niet  wijeken 
Voor  Moeder-lief  en  haers  gelijcken. 
Frans  net  wel ,  en  Frans  (iet  niet  wel. 

151.  Ncels  vafi  geluck¿. 

1  Eluckigh  waerfe  die  't  voor  geld , 
rOf  van  den  Hemel  kon  verwerven , 

Dat  Neel  haer  felven  heeft  bedelt ; 

In  't  eerde  Kraem-bed  niet  te  derven. 

1: 

G¡ 

152.  Tegen  fiere  Neel. 

TCkmaeck  veel  wereks,  Klaer,  van  uw  fingen: 

-■■Maer  't  kan  my  tot  geen'  Liefde  dwingen : 1 1.  Deel.  Nnn  Gelooft 
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Gelooft  my,  daer  en  is  niecvan: 
Mijn  hert  en  laet  íich  niet  befpringen 
Van  licht  verganckelicke  dingen : 
Werd  ick  verheft ,  't  is  van  den  Man 

Die  die  fraey'  liedjens  maken  kan. 

153.  Waemvijs,  JVaemijck,- 

JAnis  half  wijs,  en  meental  dathy  't  heel  is , Heeft  weinigh  Gelds ,  en  meent  al  dat  het  veel  is. 

Mijn  goede  Jan ,  geneert  gh'  u  op  die  wijs , 
Ontwijffelick  ghy  werdt  noyt  Rijck  noch  Wijs: 
Weeft  in  den  Haegh ,  en  meen  t  ghy  zijt  te  Romen  > 

'k  Verfeker  u ,  ghy  fuker  noyt  niet  komen. 

154.  Stoven. 

'k  COud  't  Franfche  Kakelaers  noch  Engelfche  niet  raeyea 
^HollandfcheJofFertjens  te  laft'ren ,  foo  fy  doen , 

Met  feggen  >  dat  fy  meelt  haer'  blancke  billen  braeyen 
Op  Stoven ,  die  alleen  verwarmen  Kousen  Schoen. 
Dat  Volck  is  bitsen  fpks:  ick  laet  my  lichter  pa^yen : 
De  Soeters  feggen  myj  en  ick,  goed  knecht,  gelooft, 

Haer  Vleefcli  is  niet  gebraen ,  't  en  is  maer  wat  geftooft.. 
155.  Ar  ge  BotmuyL 

JAnfchimptopydereen,  en  dat  hy  feghtisLomp: 
Hoe  is  het  mogelick  ?  lbo  fcherpen  Mes  foo  plomp  Í 

156.   Gebroeckte  Vrouwen. 

juipsflt.  T7  En'  Broeck  met  een'  Stoof!  dat  en  gaet  niet  lbo  't  ibuw. 
•--'Dusfeid'ickonnoofel ,  en  meende,  met  reden. 

Maer  een'  Stoof  ibnder  Broeck,  fprack  een' mondige  Vrouw  9- 
Waer  qualick  te  lijden  voor  yfere  Leden  : 

Verfien  w'ons  geftel  met  een  Masker  beneden , 
*tls  tegen  de  hitte,  niet  tegen  de  kouw. 

157.  Op  den  9  lebr.  1671.  Verjaringhrm  Kon'wgh  Itarsl 
de  eerfie$  Moord. 

\\  7As  't  heden  dat  de  Son  haer  ftraelen  fagh  bedwelmen 
*  Y  Door  grouwel  van  een  Schel  m  en  meer  dozij  ne  Schel  men  ? 

Was  't  heden  dat  s'een'  Bijl  dry  Kroonen  in  een'  llagh 
Meteen  geheilight  Hoofd  onmenichück  vellen  iagh? Ouyt 
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O  uyt  den  Almanach ,  vervloeckfte  dagh  der  dagen , 
Begraeftu  in  den  nacht,  paft  nemmer  weer  te  dagen; 
Engaet,  ghy,  Sprockelmaenddennegenftenfooquijt, 
Enfchrickelt  foo  twee  mael ,  en  fchrickc  foo  voor  altijd. 

158.  Aen  Frans. 

"^Eemt  het  nietqualick,  Frans,  alnoemicku  een' Lichtmis; ••-^  lek  meent  foo  qualick  niet 
Als  't  meeftendeel  bediedt: 

'kWil  feggen,  datghy  veel  wilt  ipreken,  en fpreeckt  licht  mis. 

159.  Klaes  aen  fijn'  Nae/er. 

1^"  Ln.es  hiet  fijn' kale  Broeck  vernaeyen , ■"-Daer  hongen  een  paer  Hofen  aen , 
Tot  op  en  door  de  lefte  draeyen 

Gehackelt  en  vergaen. 
De  Snijder  fchrickte  voor  de  Sletten , 

En  feid',  hy  wiiler  meer  geen'  Mouwen  aen  te  fetten. 
Geen'  Mouwen  meer?  fei  Klaes:  't  is  wel,  enlaetdatfiaen 
Eniètter  my  alleeneen  niew paer  Hofen  aen. 

160.  Aen  een'  Qu'tfter. 

^TAer  ick  11  fie  uw  geld  ontitchtelick  vergieten, 
**-  ̂  Soo  haeft  ghy  naer  het  eind ,  en  hebt  by  kans  gedaen : 
Maer  hebt  gh'  uw'  Ouderen  haer'  meeningh  wel  verftaen  ? 
Syhieten  u  haer  Goed  genieten,  nietvernieten. 

161.  Niet  voor  wat,  wat  voor  met. 

TlEtfoetPinceelen-we-ckbemin  ick  van  derjeughd, 

*•  • "  En  houd'  het  in  den  MenPvh  de  nutfte  konft  en  deughd  j 
Jt  Verganckelicke  beeld  der  Schepfelen  te  veilen, 
Soo  dat  het  metdcWerld  beftaen  kan  tot  den  leilen , 
En  thoonen  kinderen ,  na  menigh  hondert  jaer , 
Haer  over,  Ouer,  en  ver  «over  Groóte  Vaer , 

En  thoonen  my  de  Werld  haer'  Landen  en  haer'  Steden 
Die  't  noyt  en  is  mijn  lot  gevallen  te  betreden. 
Der  Schilders  logenen  en  droomen  by  den  dagh 

Zijn  oockmoy'  dingetjens,  die  'kgeerne lijden  magh, 
En ,  meer  als  lijden ,  veel  en  overveel  kan  achten : 

Maer  noyt  en  heeftmer  my  mijn'  Bors  om  fien  verkrachten. N/t»  z  De 



3J.6B  XXV.    B  o  e  c  K. 

De  reden  is,  ick  voel  mijn'  y  verighften  luft 
Van  'tgeen'icklangh  befitallenghskensuytgebluft, 
En  vind  mijn  Oogefoo  verbijftert  door  gewoonheit, 
Als  of  het  waerontooght  tot  ongevoel  van  Schoonheit. 
Maer  brenght  my  in  den  Schat  van  Vrienden  wel  verfien , 
En  gunt  my  daer  fomtijds  met  verfcher  oogh  te  fíen 
Wat  ick  voorhenen  fagh  en  meer  wenfch  te  genaken  j 
Daer  voel  ick  niewe  vreughd ,  onafgeteert  vermaken , 
Onafgelleten  luft  op  al  mijn  finnen  ílaen  j 

En  ,  dat  noch  beter  raeckt ,  daer  's  geen  betalen  aen  , 
De  fackjens  blijven  toe ,  ick  fie  voor  niet  met  allen 

Wat  t'huys  geld  gelden  fou.  Waer't  nietdolhuyslick  mallen, 
Geldfpillen  binnens  huys,  voor  wat  men  nieten  fiet, 

In  plaets  van  't  buyten  wel  teilen  ,  en  geven  niet? 
'  i(52.  Fitillien. 

TP\Aerm' eertijds  Huyckenfagh,  is  nu  d'aeloude dracht, 
J-^DeHoere-loerery  van  Failhen  ingebracht: 
De  Mode  fielt  hetfoo ,  en  't  heet  een  kleed  met  eeren  : 

't  Magh  wefen ;  maer  ick  vrees  dat  Faillien  veel  faillieren. 

165.  Aen  Griet. 

1  Riet ,  iloeght  gh'  uw'  eerften  Man  op  d'een  of  d'ander  zy  ¡ 
rEn  des'  op  alle  bey  ?  dat  's  een  flagh  arger ,  Pry. 

164.  Dirck  in  't  Erfbtys. 
T^  En  Rijck  Wijf  is  gaen  liggen  fierven , 
•*-iEn  Dirck,  al  ftatigh  in  den  rouw, 
Om  met  meer  andere  te  erven  , 

Komt  uyt  den  Hoofde  van  fijn  Vrouw. 
Sou  'k  't  met  Madame  niet  verkerven 
Indien  ick  fei,  fietvooru,  Maets, 

-  Die  Vent  komt  uyt  een'  boofe  plaets  ? 

D 
165.  Dry  verlegene. 

Aer  't  Kind  verlegen  is ,  denckt  en  bedenckt  te  degen  s 
Wie  ifier  meer  verlegen  > 
De  Min  in  haer  bewint, 
De  Moeder  of  het  Kind  ? 

j66.  Spitfche 
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i  66.  Spitfcbe  Andries. 

't  "ITT  As  Winter ,  en  Andries  in  't  bon  t  : 
W  Siet  wat  een  Meefterlicke  vond  ■, 

lek  had  hem  eens  te  gaft  genoodr ; 

Sints  noemt  hyiïch,  Mijn  Bontgenoot. 
167.  Koet  feu. 

Tf  En  Huysman  fagh  my ,  kloeck  ter  been, 
■*— 'Gefond  van  finnen  en  van  le'en . 

In  een  twee-Faerden-Koets  bciluyten , 
Om  waer  te  reifen  ?  ver  na  buy ten  ? 
Neen,  langhs  een  anderhalve  ftraet, 

Daer  m'  over  klare  Klinckaert  gaet : 
En  fei ,  met  reden ,  watte  gecken  , 

Twee  Beeften  om  een'  Beeft  te  trecken ? 
16$.  Aen  dingende  Griet. 

npHien  gulden  opeen  Huys  van  dry-en-veertigh  duyftj 
■*-  Dat'saltenauwgepluyft. 

Komt  laet  ons  overdencken 

Hoever  't  uw  voordeel  was,  hoe  ver  het  u  kan  krencken  „ 

Op  al  te  weinigh  is  't  te  grooten  afïlagh ,  Griet, 

Op  al  te  veel  is 't  niet. 
1 69.  Graf-Jchrift  van  eenen  Alcbjrmifligb  Dansmcefler  Rooms-gefint ,  gewerden  * 

in  'mcenmgc  dat  de  Tranjfubjtantiatie  te  bewijfen  was  ex  lapide 
philofophorum,  en  zedert  van  de  Religie  geftorven. 

TTler  light  hy  die  fijn'  Bors  vol,  met  fijn' voeten,  kreegh, 
■*--*En,  metlijn' handen  aen  den  Blaesbalck,  licht  en  leegh. 
In  't  blafen  wierd  hy  fuf ,  en  raeckt  in  't  pad  van  Roomen. 
A  Is  waer  het  misverftand  beft  paften  op  fijn'  droomen : 
Hy  gifte ,  koft  men  daer  God  maken  van  wat  broods , 
Ten  minften  koft  mender  Goud  maken  van  wat  loods. 

Doe'tGoudnietaen  en  gingh,  en  alle  Kroelen miften, 
Verliet  hy  'tMis-broodoock,  enftierfeenwijferChriften. 

170.'  Hermans  voorforgh. 
\JS  En  fprack  van  Grietje  f  al  voUtile  te  geven. 
xVl\yat  ?  falvolcitile^  riep  Herman ,  aen  mijn  Griet? 
Ey lieve,  geeft haer goed  falfixttm>  moetfe  leven > 

Sy  is  m'  airee  te  vlugh ;  en  fix  met  allen  nier. 
Nnn  3  171.  Baet 
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171.  Baet  voor  eer. 

TT  Oe  ydel  is  de  roem  van  Eeren ,  en  hoe  vals ! 

■*-*  Twee  treden  in  't  gevecht ,  en  ipekn  hals  om  hals : 
Met  eeren  (na  de  Werld}  als  met  gelijcke  Wapen. 

Hoe  is  't  met  Staten  en  met  Koningen  gefchapen  ? 
Twee  treden  in  't  gevecht  5  oock  met  gelijcke  macht? 
Geenfins :  met  alle  Man  weerzijds  by  een  gebracht : 

Hoeongelijckerfter:kt',  hoeliever}  nadeKroonen 
Die  elck  te  fpillen  heeft  om  Vechters  mé  te  loonen , 
Al  waer  veel  Menfchen  Vlees  te  huer  valt  ofte  koop. 

En  dan  bed'riegery  en  liften  over-hoop , 
Met  d'een  den  anderen  verraderlick  te  nijpen 
Van  voren ,  foo  het  fchijnt ,  en  by  den  rugh  te  grijpen. 
Ick  vraegh  het  wij  fe  Lien ,  wat  lieden  en  wat  Recht 

Maeckt  onrecht  goed  in  't  groot,  en  quaed  in  't  klein  gevecht? 
17a.  Lichte  Jans  Biecht. 

TCkvraeghdetwijffeligh,  bekent,  watzijtghy?  Jan, 

*  Van  de  Religie  ?  ja ,  feid'  hy ,  heel  daer  van. 
1 7 5.  ktier  jockz 

rVrck  geeft  voor  waerheit  uyt,  dat  in  der  Lappen  Land 
*-**  De  kou  w  ibo  meefter  is  van  alle  vier  en  b.and , 
Dat  Kaerflên  tot  blanck  Ys  bevriefen }  en  haer'  vkmme 
In  geele  klompjens  Goud  verftijven  en  verftrammen. 

Veel'  held're  logenen  veilt  Di  ck  voor  niemendal : 
Maer  des'  is ,  ick  bekent ,  de  helderfte  van  ál. 

174.  VoorM'.  DL  ik. 

CCheert  nu  en  dan  degeck,  ghy  fult  vooreen'  verftrecken : 
^  Met  Meefter  Dirck,  Barbier,  heeft  het  een' beter' fin. 
Hy  werdt  voor  wijs  en  vroed gerekent :  niettemin 

Eer 'tjaer  ten  einde  gaet ,  watfeheert  hy  niet  al  Gecken  ? 
175.  Knighthood. 

TTjE  groóte  Koningh  van  dry  over-Zeefche  Kroon  en 
*-/  Knijght  Man-volck  met  fíjn'  hand ,  om  deughden  mé  te  loo- nen: 

Koft  Carel  't  Vrouw- volck  nu,  in  plaets  van  knijghten ,  knechten, Wat  fouder  Meisjes,  die  moe  Meisjes  zijn,  om  vechten. 

176.  Pieter- 
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176.  Pieternels  fpijt. 

JA  wel ,  feght  Pieternel ,  't  is  om  fijn' fin  te  miflen  , 
Dat  Mannen  altijd  baes  's  Lands  laken  na  haer'  kop 

Alleen  beredderen,  en  Vrouwen  fiender  opj 
Om  meer  niet  als  een  klein  verfchilletje  van   

177.  Graf-fchrift  van  de  Heer  B'tjfchop ,  overleden  den  6  Nep.  1671. 

TT  Ier  light  de  Tekenaer  ,  daer  s'  alle  nevens  faten , 
•*-  ̂Die  't  na  hem  dorften  doen,  als  mindere  Prelaten. 
Soo  feggen  wy  met  recht  en  fonder  over-gunft, 

De  kunft  van  Biflchop  maeckt'hem  BiiTchop  van  de  kunft* 

178.  Gevonden  Maeghfcbap. 

"Oler  Swijn  moft  na  de  Galgh ,  en  hadfe  geern  ontgaen  * 
*■  En  fprack  beleefdelick  den  Opperfchouteth  aen , 
Heer ,  leid'  hy ,  ghy  heet  Ham ,  en  ick  foo  goed  als  Vercke  j 
Soo  ben  ick  van  uw  bloed  ■,  gaet  daer  wat  na  te  wercke. 
Dat  Maeghfchap ,  fei  de  Schouth ,  en  treek  ick  my  niet  aen : 
Eerft  moet  ghy  hangen ,  en  dan  fult  ghy  my  beftaen. 

179.  Onraed. 

'An  wil  fijn  Wambas  doen  verftellen. 
Wat  magh  hy  toch  de  Snijders  quellen  f 

Men  fietter  foo  veel'  lappen  aen , 
Men  llettcr  geen  meer  lappen  aen.. 

180.  Soldaetfcbap. 

T_J  Oe  loos  is  onfe  Floor !  een  goed  en  ftout  Soldaet 

*■  -*Bewijfthy  taftelickdat  niet  wel  tTamengaet: 

Want ,  feght  hy ,  van  der  jeughd  heeft  m'  hem  foo  onderweièn  , 
Dat  goe  luy  kinderen  niet  ftout  en  moeten  wefen. 

j8i.  Aen  Neel. 

SIt  zedigh  en  gedeckt ;  ick  twijffel  wat  ick  fie  j 

Neel,  waerd'er  't  vel  niet  voor,  ickfaghuw'blooteknie. 
182.  Jans  Thilofophie. 

Ekent,  of  Jans  fcherpfinnigheden 
*Niet  en  beftaen  in  ronde  reden. 

Wat  is  de  wind  een  lichte  Geck  ï 

(Soo  fpreeckt  hy}  waeyt  hy  in  mijn'Neek,- 
Soo 

T 
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Soo  hacfb  en  kan  ick  my  nietdraeyen , 
Of  voel  hem  in  mijn  backhuys  waeyen. 

183.  Banckbaer  Gebed. 

SOo  danck  ick  God ,  (God  danck)  in  als  voortaen , 
En ,  na  langh  overleggen , 
En  vind  niet  meer  te  feggen , 

Als,  doetmy,  lieve  Heer,  foo  gh'  altoos  hebtgedaen. 
184.   Griets  ontlegh. 

Ck  nam  Griet  geern  eens  voor,  foo  haer  wel  dien  ftigfi  waer , 
Om  dat  fy  laet ,  te  doen ,  om  dat  fy  doet  te  laten  : 

Voor  nemen  ?  feght  fy ,  neen  (  en  't  is  maer  al  te  waer } 
Dat  's  veel  te  veel  gefchiet ,  niet  meer  daer  af  te  praten. 

.  185.  Mattlhj.j. 

't  JS  waer,  en'tluydtfchieralseen  logen: 
-*■  Dirck  fiet  veel  fcherper  als  een  Valck  j 

Hy  fiet  een' Splinter  in  mijn' oogen, 
En  dat  dwars  door  een'  Eicken  balck. 

186.  Van  Klaer. 

'k  TT  Ad  Klaer  geern  e  tegen  woord  igh , 
■*-  -MVaerfewatmin  tegen-woordigh. 

1 87.  Be  Heer  van  de  Plaet  verdromken. 

d'  ï  T  Eer  van  de  Plaet  waer  noch  in  't  leven , 
•*-  ■*  Waer  die  Heer  van  de  plaet  gebleven . 

iSS.  op  Teun. 

"\  70or  defen  liet  Jich  Tam  vervoeren 
*   In  drincken,  dobbelen  en  hoeren : 

Nu  is  hy  op  een' beter  baen. 
Is  't  wel  gedaen  ?  men  foud  het  feggen  : 
Maer  beter  is 't,  't  blad  om  telenen 

En  feggen ,  't  is  wel  niet  gedaen. 
189-.  Iemands  Graf-fchrift. 

TT  Ooit,  Edle,  Schoone,  Wijfeen  Rij cke, 
■*— *-  Geen  Lijck  is  defes  Lijcks  gel  ij  cke  : 
Waer  dele  Sarck  een  Diamant : 

Waer  d'aerde goud  Guineas  Sand , 
Daer  Amarill'  in  is  gelegen  > 
En  waren  't  Peerlen,  al  de  regen 

Van 
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Van  tranen  diemer  over  ftort, 
Met  beider  Indien  meerder  gaven ; 
Noch  quaem  de  koft'lickheit  te  kort, 
Noch laegh  hier grooter fchat  begraven. 

150.  Styckerin  Gal. 

JOoxel  al  te  fterck  te  klouwen. 
Eindt  in  onluften  berouwen. 

En  dat  overtroeteltwerdt, 
Heet  ick  dat  verhoerelt  werdt. 

V  reeft  den  nafmaeck  van  de  kiften , 

Die  ghy  al  re  vierigh  bluften } 

't  Straft  fíjn  felven  eer  men  't  weet , 
Soet  werdt  fuer  en  lief  werdt  leed. 

191.  Duellen. 

"V  7An  veePonvoorfichtigheden , *   Daer  de  Menfchen  mis  in  treden 
Staeter  eene  fchoon  voor  aen , 

Die  ick  noy  t  en  kan  verftaen : 
Dat  men  om  een  anders  falen , 

Dat  maer  hy  en  moft  betalen , 
Eigen  Ziel  en  Lichaem  waeght 

En  'tgevaer  ten  offer  draeght. 
Heeft  u  Hand  of  Tongh  geilagen  , 

Laets'erfchand'  en  fchá  voor  dragen  $ 
Daer  is  Rechter  voor  en  Recht  > 

My  de  wraeck ,  heeft  hy  gefeght 
Diefe lukken  heeft  bevolen 

Dienie  t'onrecht  werdt  ontftolen 
Met  de  dolfte  dievery 

Die  in  ons  bedencken  zy  -, 

Daer  de  Rechter  op  't  Schavot  gaet , 
Engefchapen,  als  een  fot,  ftaet 
Selfs  te  lijden  meer  als  vriend, 
Wat  fijn  Vyand  heeft  verdient. 
Luckt  het  beter ,  en  vermoort  hy , 

God ,  die  't  ftraffcn  fal ,  verftoort  hy , 
Schuldigerals  die  daer  leit. 

Siet  wat  een'  voorfichtigheit ! 
II.  Deel.  o  00  jp2.  Sus 
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191.  Sus  en  foo. 

WY  fien ,  na  't  werck  dat  wy  beleidcn , 
Twee  dingen  eens  en  feer  verfcheiden. 

Dunckt  u  dat  duyfter  om  verftaen  ? 

Ghy  blaeft  de  kaers  uyt,  en  't  vieraen. 

W; 
193.  Avond  Begïéteffems. 

'  Aerom  hefteden  wy  de  dagen , 
Om  lijeken  naerhaer  graf  te  dragen  ? 

Is  fterven  niet  s'  nachts  nagebuer , 

En  yeders  dood  fijn' avontuer? 
194.  Aen  mijn  Kinderen. 

E  En  Schuld-briefin  papier,  raeckt  gh'  hem  tedickwils  aen , 
Kan  licht  bemeufelen  enflijten  en  vergaen. 

Gedenckt  dit ,  Kinderen  5  en  foo  ghy  op  uw'  Vrienden , 
In  tijden  van  gebreck,  uw  leven yet  verdienden, 
En  meldt  de  weldaed  niette  dickwils:  mettertijd 

Vuylt  enbemeufeltfy,  en  gaet  haer'luyfter  quijf. 

195.   Gefontbeden. 

E  Lek  doe  den  Heer  befcheid,(Tprack  een  wijs  Man  in  't  midden 
Van  Dronckaerrs,  die  de  Prins  fijn'  wel vaerd  by  den  Wijn 

Quanswijs  behertighden)  'k  wil  voor  die  welvaerd  bidden , 
Daerghyfoogeern  opdrinckt,  endrinckenopdemijn. 

1 9  6.  Bedde-  wijsheit. 

T^  Laeskan  Latijn  uyt  ouw' Poëten  , •*  ̂-En  wil  ons  daeruytleeren  weten, 
Dat  als  men  op  de  reden  lett , 
Matrafien  maken  beter  bedt 

Dan  bolleTijcken,  Dons  en  Veeren , 
Daer  in  niet  goeds  en  isteleeren: 
Ja  fcheltle,  metvermetenheit, 
Voor  Bedden  van  on  wetenheit ; 
En  weet  de  faeck  dus  vafl:  te  maken , 
Om  dat  de  wijfe  Dichters  fpraken 
Non  jacet  in  molli ,  &c. 

Weet  ghy  de  reft  niet,  raedter  na. 

197.  Jans 
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197.  Jans  fborforgh. 

'An  twijfelt  aen  fijn  Wijfs  weldragen  > En  tuchtfe  nu  en  dan  mct  flagen  : 
Altoos  de  qua  naem  gaec  haer  na, 

't  Zy  waer  of  niet,  hy  ílaeter  ná.     - 
198.   Droomen  en  ontwaken. 

Y  liggen  al  den  Nacht  en  Slaven  in  't  beleid 
Van  ydelheden,  ver  van  alle  red'lickheid, 

En  Arme  waerheitlightdaer  onder;  en  dat 's  Droomen  : 
Met  worftelen  nochtans  beílaet  fy  opte  komen , 

En ,  krijghfts'  haer'  handen  los ,  íy  vak  de  logen  aen  : 
Die  weert fich ;  en  datraecktvan  kijven  fchieraen  'tílaen  : 
In  dat  gerucht  en  kan  't  de  Ruft  niet  langer  herden  •, 
Sy  moet  ten  oogen  uyt,  en  dat  heet ,  wackcr  werden. 

199.   Ouderdom. 

Aedt:  dat  ick  niet  en  heb,  en  wouw  'k  niet  dat  ick  had  -3 
Enhoophet  evenwel  te  krijgen  :  wat  is  dat? 

100.  Van  Huybert  Boeckman. 

7  A  t  mooght  ghy  na  geleertheit  ibecken 
In  Huyberts  hoofd? daerifler geen: 

Hy  heeft  heel  uytgelefen  Boecken  , 
Half  uytgelefene  nieteen. 

201.  Luje  Dirck. 

DIrck  houdt  onmaetigh  veelvan  watlaetoptezijn: 

Dat's  's  avonds  mijn  manier,  maer'smergensis'tdefijn'. 
202.  Spotters  Graf-fcbrift. 

TTIerlight  die  om  Gods  Woord  noyt  wou  ter  Kercke  gaen : 
■*-•*•  Magh  ick  de  ronde  waerheitfeggen? 
Hy  died'er  levendigh  noch  fitten  wouw ,  noch  ftaen , 

Behoort' er  dood  niet  in  te  leggen. 
203.  Gatitre  Jan. 

JAn  leeft  wel  fwartop  wit ,  dat  heeft  men  hem  gewefen : 

Waer 't  wit  op  fwart ,  God  weet  of  't  Jan  fou  konnen  lefen. 
204.  Miiverftand. 

A  Gnietje,  onfe  Klop,  had  vierighlick  gebeen 

^~*  Op  beide  knyen  bloot ,  en  op  een'  blauwen  Steen , Ooo  2  Dat 

W 
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DatNeeltjen,  haerMaflèur,  fint  geen  dozijn  van  dagen, 

In  't  Hylick-bed  geraeckt ,  ten  eerften  kind  moght  dragen. 

De  kou  w  bevingh  haer'  Buyck ,  en  roerde  daer  een' pijn 
Daer  s'  ongeruit  in  werd'  of  't  wel  een  kind  mocht  zijn : 
Doe  liet  s'haer  bidden  ftaen  ,  enfprack,  nochongerufter, 
Gh'hebt  m'  emmers  wel  verftaen ,  ó  Heer ,  ick  meen  mijn'  Sufter. 

20}.   GebUnckette  Neel. 

't  TS  waer ,  feghtlichte Neel ,  ickdeck  mijn  bruynevel 

-*  Met  Wkfcl  wat  gemenght  met  Roodfel :  doe  'k  niet  wel  ? 

Ghydeckt  uw'  bruynepoort  of't  anders  niet  behoorden, 
Met  koftelicke  zijd'  en  koftelickcr  koorden, 
Met  allerhande  verw  van  ftoften  over  hoop, 

Die  u  pas  eigen  is  als  mijne  my ,  by  koop : 

Watghy  beneden  doet ,   magh  ick  't  niet  boven  willen , 
Houdt  ghy  mij n  Aenficht  niet  foo  goed  fchier  als  uw'  Billen  ? 

206.   Graf-fcbrift- 

JAns  malle  geraemt  light  hier  onder  te  droogen. 
Waer  fchickt  ghy  de  Geeft  lal  zijn  henen  gevlogen? 

Hy  is  overleden  den  eerften  April  -, 
Dan  fchickt  men  de  Gecken  al  waer  men  wiL 

207.  Aen  een  Vriendinne  met  mijn'  Zec-Straet. 

/^Hy  tradtmijnHofwijckom,  in  fpijtvan  't  zeere  beentje, 
*^*En  't  koften  u  fomtijdseen  hijghjen  en  een  fteêntje, 
Maerluften  yverwon't.  Zijt  ghy  fchier  uyt  geruft? 
Hier's  niewcn  y  ver,  werek,  enftof  voorniewenluft. 
Dan  fchrickt  niet ;  daer  en  is  noch  hijgen  aen  noch  fteênen> 

'tlsfachte  wandelingh  ;  men  doetfefonder  becnenj 
En,  foo  gh' een' enckel  uer  ftil  futen  kont  of  twee, 
Ghy  raeckt  vanuyt  den  Haegh  tot  Scheveningh  aen  Zee: 

Ja  luft  u  onderweegh  wat  praets :  ghy  hoeft  geen'  ooren ; 
Leent  m'  uw'  ichcon' oogen  maer ,  ghy  fulter  my  door  hooren. 

M 
208.   Tot  Gcd. 

I  Yn'  Sonden  die  ick  ken  verdoem  ick  elck  om  't  feerfte , 
Die  'k  niet  en  ken,  ó  God,  vergeeftfe  neffens  d'eerfte. 

209.  Fritfens 
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209.  Fritfens  Paerd. 

t  Rits  noemtfijn  Paerd  een  Luypaerd , 
Om  dat  het,  Luypaerds  wijs,  gemarmertis  van  vel. 

My  diihckt  hy  noemt  het  wel : 

Want  feker  'cis  eenluy  Paerd. 
210.  Aen  lichte  Agnietjc. 

Y  T\V  dengen  of  niec  deugen 
^  En  prijs  of  ftraf  ick  niet  j 
Maer,  waer  ickjoodfch,  Agniet, 

Ick  foud'uw  Vleefch  niet  meugén. 
2  11.  Jans  verklaringb. 

TV^Yn'Buerman,  dieeenfoetbruyn  Diertjenin  fijn  dienft  heit, 
■1V-1  Vraeghd'  ¡c¡c  onnoofelick ,  Is  datuw'Dienftmaeghd,  Jan  ? 
Mijn'Dienírmaeghd?  feidhyibo,  'k  weet  daer  foo  veel  niet  van : 
Maer,geeft  ghy  't  m'  op  mijn'  eed,  ick  fweer  het  is  mijn'Dienftmeit. 

212.  Goed  Gccken  bericht. 

T"\Ry  dart'le  JofFertjens  beriepen  Jan  de  Geck 
-*-^Hy  ibud'  haer  een  voor  een  vermanen  haer  gebreck : 
Neen,  kind'ren,  feid'hyj  weet  datjantje  niet  gewent  is Gerucht  te  maken  van  wat  al  de  Stadt  bekent  is. 

213.  Be  verkracUe. 

COo  zij  f  ghy  dan  verkracht,  feid'  een  vernuftigh  Schepen , 
^Op  fulcke  pleitery  van  overlangh  geflepen  : 
't  Moet  u  meer  van  dien  Schelm gefchiedt zijn,  naer  ick  hoor: 
Ja,  feidemaüejut,  wel  twintigh  mael  te  voor. 

214.  Griets  verfujm. 

VI  7  Ie  daer?  riep  Griet  in 't  bed:  ick  ben 't,  fprack  de  Koetfier, 
^  *   En  meenden  u  in  't  bed  wat  niews  te  gaen  vertellen  : 

Maer,  denckend'aen  't  groot  mes  dat  ghy  te  werck  woudt  (tellen, 
Verander  ick  van  fin  ,  en  fluyp  weer  facht  van  hier. 

Wat  ben  ick  oockeen  Beeft  Í  fei  Griet,  ick  magh  't  wel  feggen, 
Die  juyft  het  groóte  mes  bene'en  heb  laten  leggen. 

215.   Moer  Annos  gifrngh. 

MOer,Moer,riep  Annas Kind,l<iie  Koeckoeck komenloopeia. 

(Soo  hier  de  Vaders  Hond ,  die  met  hem  was  in  't  Land} 
Ei,  feis',  is  Koeckoeck  daer,  foo  mogen  wy  wel  hoopen 
Dat  Vaertje  t'huys  fál  zijn ,  of  emmers  by  der  hand. 

Ooo  5  216.  Klaes 
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n6.  KiMé-Bèck&ibaerd. 

KLaes  heeft  veel  langer  Baerd  als  yemand  fagh  in  langen 
Daer  feld'  een  laccher  op ,  lek  bender  af  verfchrickr  > 

't  Schijnt  dat  de  Vent  een  Paerd  moet  hebben  ingefliekc 
En  dat  hem  noch  de  ftaert  ter  kelen  uyt  blijft  hangen. 

217.   Agnietje  Lichtb'tel  in  de  Waegh. 
't  T S  wonder  om  verhalen ; 

"■-  Men  woegh  Agniet  in  fchalen , 
En  ick  ielf  ftonder  by 

Om  't  Wedipel  te  betalen : 
Menraeddemy,  wedtvry-, 
Thien  pond  en  kan  niet  falen  * 
En  de  verbrudite  Pry 

.   Koft  geen' dry  afen  halen. 

Einde  des  vijf-en^tTvintighJlen  Boecks. 

SES- 



V79 

SES-E
N-TWI

NTIGH
STE  

  

BOECK.
 

SNELDICHT. 
l.  Aen  mijnen  Soon  op  fijn'  Uer-werck^ 

|'  Oon ,  die ,  door  Gods  beleid ,  dekloecke  vinder  zijc 
7  Van  défer  gangen  onbewegelick  bewegen , 

\  Hoe  's  Werelds  llingeren  u  gaen  mog',  mé  of  regen , 
s  Hebt  haer'eenparigheitvooroogen  t'aller  tijd. 

Hebtghy  het fwacke werck,  in  'tfchudden  van  de  baren » 
Tor  ongevoel  gebracht  van  alles  wat  het  Ujdr, 
Gedenckt,  wat  u  toeftaet  in  alle  wedervaren, 

Die  door  des  Heeren  Geeftvol  Redens'lcrachten  zijt. 
Stelt  Vond  en  Vinder ,  'Geeft  'en  Raderen  re  famen, 
't  Waer  jammer  dat  het  werck  den  Meeirerfoubefchamen. 

z.Ophetfelyem^;  oöTJbH 

HEtflingeren  is  oud ,  en  met  den  tijd" geboren  j 
Maer  't  even  flingereri  geboren  in  der  tijd. 

Lett  op  die  evcnheit,  lbo  wieghy  Chriftenzijt, 
Daer  is  een  onderwijs  van  waerden  uyt  re  hooren. 

Beginnen  wel  te  doen ,  "en  laten  datvérfterven  , 
Gaet  endelick  tot  niet:  maer  die  den  even  gangh' 
Van  weldoen  blijft  begaen  voor  al  fijn  leven  langh, 

En  tot  het  End'  uyt  houdt  die  fal  de  Kroon  be-erven. 

3.  Noch. T   Et  opditgins  en  weer,  dit  buytenen  dit  binnen, 

-*— '  Dit  ongerufr  gefwier  van  einde  en  beginnen : 

Soo  gaen  uw'  uren  Menfch ,  de  fnipp'ren  van  uw'  tijd , 
In'al  uw  ydel  doen,  tot  dat  ghy  t'einde  zijt. 

4.  Dementi. 

DIrck ,  zijt  ghy  foo  ontftclt ,  om  datm'  u  eens  hiet  liegen  3 
En  wilt  gh'  er  om  re  veld ,  als  of  't  een  logen  waer  ? 

Hoe  maeckt  ghy  't  met  Gods  woord ,  dat  niet  en  kan  bedriegen  ? 
Daer  heet  ghy,  eens  voor  al,  geboren  Logenaer.  ¡  rr noj. | 

f.  Londem 
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5.  LondemVjet. 

rEel  Londen  heeft  gebrand  t,  en  nu  noch  brandt  heel  Londen. 
y  Befchuldight  Frans  noch  Duytfch  j  ickhebhet  ondervonden 

Wie  dat  men  't  wijten  kan : 
Half  Venus ,  half  haer'  Man. 

<5.  Aen  Jan. 

'Oor  eert  laetdunckend  Geck  heb  ick  u  langh  gekentj 
En  dat  en  deert  my  niet-,  ick  bender  aen  gewent : 

Maer  Sis  ghy  onderdaeghs  vol  Brandewijn  of  Seck  waerr, 
En  woudt  my  met  geweld  doen  fuypen  ibnder  dorft , 

Dat  Paerd  noch  Ezel  w  il ,  doe  wenfcht'  ick  uy t  de  borft , 
Voor  een  laetdunckendjanjdatgh'eenlaetdrinckend  Gek  waerr. 

V' 

7.  Té  Gaftgaen. 
TT7Atlight  men  graegh  en  loopt  elcknaer  een  anders Haerd? 
*  ̂  Is  k  welden  halven  danck,  den  halven  Ootmoed  waerd? 

Wat  voordeel  halen  wy  te  Gaft?  ten  aller  beften 

Elck  voor  fijn  deel  wat  vuyls  om  Teel-land  mé  te  meften. 

■  0.  Krachtige  Baden. 

ü  Einier  is  met  fijn'  ftramme  Leden 
JA  Naer  Akens  Baden  toe  gereden } 
Daer  heeft  hy  Geld  en  Sael  en  Peerd 
In  alle  vrolick  heit  verteert. 
Siet  wat  de  Wateren  vermogen 

Hy  is  te  Paerd  na  't  Bad  getogen , 
En  op  lijn'  Voeten  weergekeert. 

9.  Erf  voor  Aehuoes. 

JObdreightfijn'wulpfen  Soon  fijn'  E rffcn is  t 'ontmaken, 
Den  Arenen  te  geval,  dien  't  beter  ftrcckeh  Cr!; 

Den  Armen  ?  feght  mon  Füs,  lbo  kontghy  u  vermaken 
Enmymé:  maeckt  my'cgoedj  ick  h§b  toch  niet  met  al. 

-;•■-■  ie.  L::)c  Andrics. 

/"^Eclaert  wereld  feght  Andries ,  i's  't  ibetft  van  fijn  behagen , En  daer  's  goed  ruften  op;  dat  kan  ick  wel  verdragen  : Maer  werck  door  andere  gedaen  verftaet  Andries  > 
Self  werckcn,  leghtdeGuvt,  is  ruft  en  tijd- verlies. 11.  Dieren 
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II.  Dieren  led. 

"TV  rek  moft  een'  Eed  doen ,  of  het  gingh  hem  aen  het  lijf, ■^-^En  't  fmaeckte  na  de  Galgh ,  koft  hyfe  nietontfweeren  : 
Soo  nam  hy  't  op  het  fcherpft  ,  en  fei ,  liet  daer,  mijn'Heeren , 
't  Isonwaerachtigh ,  of  de  Duyvel  hael'  mijn  Wijf. 

12.   VanKhes. 

TS  Laes  werpt  een'  hand  vol  fand  op  't  minfte  dat  hy  fchrijft. 
•*-^'k  Houw  van  dien  overvloed  :  't  is  't  beft  dat  hy  bedrijft : 
Wat Klaes  te  voorfchijn  brenght  uy t  fíjn'  verfufte  gaven , 
Metals  't  geboren  is  iöo  dient  het  diep  begraven. 

i r Niet  voor  jet. 

JAn  badm'omhondertPondteleen,  alswaerickmal, 
En  fei,  'twasnietmetalvooYluyden  van  vermogen: 

Jan,  fei  'k ,  is  't  niet  metal ,  ick  ben  u  wel  gewogen , 
Daer 's  dat  ghy  van  my  eifchtj  en  gaf  hem  niet  metal. 

14.  Ujt-eterj. 

TCkgategaft-,  maernoo:  't  en  geeft  my  niet  als  t'eten  > 
■'•Dat  vind  ick  t'mijnent  oock :  en  et'er  kort  of  langh  > 
En  eter  wat  my  luft,  en  drinck'erfondcrdwangh, 
En  hebber  God  alleen,  geen'Menfchen,  danck  te  weten. 

1 5 .  Aen  een'  troutv-fieckc. 

JA,  ja,  Manmachtige,  komt  het  ibo  nauw  met  u  ; 
En  fcheelt  het  u  foo  veel ,  flus  hijlicken ,  of  nu  ? 

Na  dat  ick  u  begrijp ,  korts  moghtghy  wel  een  Vrouw  zijn , 
Maer  mogelick  getrouwt  wat  langer  als  getrouw  zijn. 

16.   Tijdigb  herotw. 

r  Acht  niet  uw'  misdaed ,  met  den  Hemel  af  te  kerven , 

Tot  dat  uw'  befigheit  fal  wefen  niet  als  derven  : 
't  Is  laet  tot  God  gekeert ,  wanneer  fich  Vrouw  of  Man 
Van  fieckte  nauwelick  in  't  bedde  keeren  kan. 

17.  Eten. 

rT~,Enetennooden  wymalkanderen.  Wat 's  dat? 
-*■  Dat  is ,  wy  hoeven  elck  wat  ftoppens  in  een  gat , 

Daer  't  datelick  verquijlten  foo  verfchiet  van  welen , 
Dat  wat  het  is,  en  fchij  nt  niet,  wat  het  was,  te  wefen, 

II.  Deel.  Ppp  -  En 

W'
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En  die  het  by  geval  te  rugge  komen  fagh, 

Sou  walgen  van  't  gelicht  den  naeften  halven  dagh. 
Noch  is  't  maer  in  een  mond  en  't  malen  van  de  tanden  j 
Van  daer  verfinckt  het,  ende  Pot  vanallerhanden 

Ontfanghten  koockthecopen  maecktcrfoo  wat  af 
Dat  Menfchen  Neufen  fchijnt  gefchapen  tot  een  ftraf. 
En  werden  wy  gevoedt  tot  fulcken  vuyl  vermaken  ? 
Wcgh  met  de  Beulingen,  ick  maghfe  niet  fien  maken. 
Laet  Beeften  in  de  Wey  dat  morilcn  nacht  en  dagh , 

't  Is  ipijrigh  dat  men  oyt  fchoon'  Joffrouw  eten  fagh. 

18.  Graf-fcbrift  van  een' Hovenier. 

Hier  iight  een  Snoeyer  dood ,  die  van  een'  hoogen  tack 
Gevallen  met  lijn' Bijl  den  Halsinftuckenbrack: 

Sietwateenzegeningh  !  dat  in  den  val  op  'tletfte 
Sijn'  Bijl  hem  nieten  quetfte. 

19.  Annas  Vonnis. 

E  En  paer  ouw'  Boeven  dat  Sufann'  had  ondernomen , 
Wierd  wel  te  recht  geftraft,  meent  Anna,  (bomen  leeft: 

Maer,feght  iy ,  foo  't  een  jongh  paer  Boeven  waer  geweeil 
De  faeck  en  waer  voor  't  recht  haer  leven  niet  gekomen. 

zo.  Straet-gerucht. 

Vrouwen  maken  een  volle  merekt , 

't  ís  \vaer,feght  Herman, en  wel  gemerekt : 
Maer  bydry  Vrouwen  doet  eens  de  mijn'} 
Hetfal  een'  loutere  Kerm  is  zijn. 

ii-i   Galgh-fbrift. 

"pEn  feer  voorfichtigh  Man  ten  einde  van  fijn  leven •*-'  Heeft  hier  den  Geeft  gegeven  -x 
Hy  wouw  niet  na  de  Galgh  door  een' bekende  ftraet, 

Die  na  't  Schavot  toe  gaet,- 
Hy  vreesde  voor  een' Schuld  van  onbetaeldc  Kleeren , 
Die  m'  hem  daer  eifchen  moght  en  doen  hem  arrefteeren. 

J-/'r  r* 

J 
21.  Lojfe  Waerheit. 

Aalfoowaer,  't  is  waer,  fcght  Herman,  en  't  is  mis > 
'kWeet  dat  fijn  alfoo  waer,  niet  al  foo  waer  en  is. '  23.  Goed 



48$ 

Sneldicht. 

25.  Goed  bericht. 

/^  Hy  hebt  een  foet  verftand ,  feim'  een  bekende  Vrouw  j 
^-*  Die  't  hare  niet  gemeen  is. 
Ick  wift  niet  hoe  fy  't  gaf  noch  hoe  ick  't  nemen  fou. 
Met  fprack  fy  't  ware  woord ,  engafmydeièndou  j 
Verftaet  hoe  ick  het  meen ,  foet  heeten  \vy  dat  kleen  is. 

24.  Mïnfte  koft. 

nPEun  brocht  twee  Hoornen  toe  tot  Kapftock  van  fijn  hoed. 
■■-  Wat  Jightg'enquiilonsgoed, 

Sei  Neel ,  fijn  foete  Wijf,  een'  van  d'onviefe  Vrouwen  j 
Hoor ,  Bock ,  ghy  had  uw  hoed  maer  op  uw  hoofd  te  houwen. 

2  ) .  Jock^  voor  jock- 

TT  Eer  Oom,  uw  kap  die  brandt,  riep  eener  tot  een'  Pater: 
■*--*  (De  kap  hongh  over  boord  en  flodderden  in  't  nar/) 
Het  fchaedt  niet,  lei  dePaep,  die  't  jock  wel  had  ge  vatt, 
Ick  wift  wel  dat  fe  brand ,  en  hanghf'er  om  in  't  water. 

26.  Voor- raed. 

TCk  was  nauw  halver  wegh  van  hoogen  ouderdom , 

-*-En  hongh  mijn' jonge  le'en  foo  veel  warm  deckfels  om. 
Dat  veeltijds  wierd  gevraeght,  wat  of  ick  op  mijn' jaren 
Veel  anders  docht  te  doen ,  0111  't  Lichaem  te  bewaren  ? 

Dan  ful  ick,  gafickaü'die  Vragers  te  verftaenj 
Met  all'  u  lacchen  die  foo  niet  en  hebt  gedaen. 

27.  Graf-fchrift  van  een  Jongb  v.ytnemer.d  Contrefeiter. 

TT  Ier  light  een  Schilder  in,  dien  fijne  Meefter-hand 
-*--»  In  't  eerfte  bloeyen  van  fijn' jaren  hielp  van  kant : 
De  dood  vondfich  verbeent,  lbo  ihlck  een  Man  bleef  leven, 

Die  't  leven  foo  veel  Volcks  behouden  koft,  of  geven, 
Hacr  Ambacht  lagh  in  d'as,  enfyfcheenfelverveegh  j 
Soo  lbrghde  fy  by  tijds,  en  hielp  hem  uytte  weegh. 

28.  Kcri\-g.tngh. 

T"\Irckfagh  een'  ttuyter-wacht  in  een  oud  Kerckjeftaen  j 
-*-^  En  riep  ,  net  wat  een  fchand' voor  ons  en  ons' gebreken  j 
Men  weet  deMenfchen  fchier  niet  nadeKerck  tepreken , 

Hier  fien  wyd'ergoedfchickdcPaerden  henen  gacn. 
Ppp  2  29.  Voor' 
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29.  Voorficbtigbeit. 

DIrck  fchrickt  niet  voorde  Galgh :  hy  vreeft  macr  d.it  fijn  krop, 

Die  kitrelachrigh  is ,  door  't  roeren  van  de  ftrop 
Aen 't  lacchen  raken  moght,  en  fooisalfijnichricken, 

Hy  moght  in  't  lacchen  fikken. 

30.   Aen  een  Po'ét. POëten  hieten  eens  Waerfeggers  en  Propheter) : 
Wilt  ghy  de  reden  weten , 

Dirck Dichter?  (^met  verlof,  komiek  u  wat  te  naer) 
De  Gecken  leggen  waer. 

3 1  .  Duyftere  Waerheit. 

Plet  ginghuyt  fijn'Geboort  fijns  ¡evens  boeckdoen  leien. De  Sterre-lei er  fei  ■,  hoe  dat  uw  Vader  hiet 

Moet  my  voor  alle  dingh  bekent  zij  n  :  wacht ,  fei  Piet  •, 
'k  Ga  vragen  aen  mijn  Moer,  hoe  dat  fijn  naem  mocht  wefen. 

31.  De  befte  ?y»  Menfchen. 

Die  brave  Prediker  die  op  den  btoel  na  wenfeh  is , 
Hoe  moeyt  my  dat  hy  daer  een  Engel ,  hier  een  Menfch  is  I 

33.  Korte  nachten  langh  leven. 

DAt ,  flapen  in  fijn  Bed ,  en  doot  in  't  Graf  te  leggen , 
Het  felfde  niet  zijn ,  is,  is  buyten  wederfeggen : 

Die  dan  laet  flapen  gaet,  fiet  wat  hy  voordeels  heeft, 

En  wat  hy  wakende  veel'  dooden  overleeft. 
34.  Dirck  s  voorraed. 

DE  nacht  fchaft goeden  raed ,  en  trouwen  heeft  veel  in  j 

Trijn,  fei  Dirck,  met  niet  min  als  trouwen  in  fijn'  fin: 
Wat  du  nekt  u,  waer 't  niet  beft  dat  wy  niet  ras  en  liepen, 
En  dat  wyopde^iaeck  malkand'ren  wat  befliepen? 

35.  Neels  voorficbtigbeit. 

J£  Laes  Nar  kreegh  Boogh  en  Pijl  en  lieper  mé  in  't  rond , 
■^■Oni  all'  de  Koeckoecken  te  fchieten  die  hy  vond. 
Jan,  fei  Neel,  fietwattoe  en  komt  de  Geck  niet  tegen. 
Wat  meent  ghy,  Wijf,  fei  Jan;  is  my  daer  aen  gelegen? 

Neen ,  fei  fy ,  macr  een  Geck  verftaet  fich  op  geen'  Boogh  •, 
lek  vrees  of  by  geval  een  Pijl  naer  u  toe  vloogh.     . 

3<S.  Houit'elick¿ 

|E vrome  Lieden  trouwen, 
De  wijle  niet ,  fecht  Bouwen  j 

Dat 

D1 
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Dat  weet  ick  van  berouwen  j 
Dat  noyt  en  fal  verouwen 
Tot  dat  mijn  Wijf  fal  kouwen, 
En  ick  haer  Lijck  berouwen. 

37.  Laet  Raed. 

/^Hy  brandt  uw'  Sporen,  Heer,  riep  een  foetKakelaer. 
^J  Ick  weet  niet  wie  noch  waer , 

Aen  een  koud  Reifiger ,  die  wat  te  deun  aen  't  vier  ftond : 
Ghy  meent  mijn'Laerfen,  fei  die  't  warmen  wat  te  dier  ftond; Neen ,  Heerfchap ,  fei  de  quant, 

Die  zijn  airee  verbrandt. 
38.  Dircks  voorforgh. 

~C  En  yeder  een  zy  kennelick 
*- JBegoft  m'  een'Schepen-brief  te  dichten , 
Daer  mé  Dirck  meende  geld  te  lichten , 
TeloiTen  na  fijn  Vaders  lijck: 
Houdt,  riephy,  datluydtfchrickelijckj 

Want ,  quam  't  een  yder  een  te  weten , 
Hoe fou  mijn  Vaer  my  welkom heeten  l 

39.  Trijns  ontlagh. 
/^NtkentnietjfeideSchouth,  ick  weet  het,  uaengaende, 

^^ Trijn,dat  gh'  een  Hoerhuys  houdt,en  ick  fal  't  houden  ftaende: 
Danck  hebt,  mijn  Heer,  fei  Tnjn ,  ick  kan  't  niet  ftaende  houwen, 
Wat fultgh' een  goed  werekdoen ,  magh ick u  woord  betrouwen? 

40.  Andriefens  Trooft. 

U  En  boos  Wijf,  feght  Andries ,  is  een'  heilfameplaegh , 
■*-J  Enftichteenheelgefin-, 

Sy  brenght  Berouwen  in, 

En  doet  een'  aen  de  Hel  gcdencken  alledaegh. 
41.  Officie  voor  een  Molenaer. 

TTOor,  Molenaer,  riep  KlaesfJ  en 't  fcheelde  daer  niet  veel} 
•*•-**  Woudgh'  een  Schouts  Dienaer  wefen , 

Ghy  foudt  u  wel  doen  vreefen ; 

Uw'kraegh  grijpt  alle  daegh  een'  hangh  dief  by  de  keeL 

42.  Biecht. 

'k  l_JEb  fottigheit  en  beeftigheit, 
■*--*  Dat  's,  velerhande  menfchlickheit 

Ppp  3  Gepleeght, 
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Gepleeght ,  als  alle  menfchen  plegen ,' Maer  een  dingh  biecht  ick  op  ter  degen ; 

'k  En  heb  noytSotgeweeft  noch  Beeft, 
Dat's,  droncken  heb  ick  noyt  gêweeft. 

45.  Ware  Logens. 

'k  TJ  Eb  'tonlanghs  eerft  verftaen  wat  Henrick  overgaec , 

■*"*  Met  altijd  lof  en  eer  van  Klaes  te  liggen  fpreken ,    „ 
Die  van  hem  niet  en  feght'als  allerhande  quaed  : 
Wy  'fpeléh-,  feght  hy,  bei  met  averechtfe  ftreken ; 
Ick  noem  hemdeughdelick ,  hy  heet  my  vol  gebreken } 
Die  Liedjens  zijn  gelijck ,  al  fchelen  fy  van  Itera } 
Wanteven  alshy  my  belieght,  beliegh  ick  hem. 

44.  Een  Doode  'm  't  Graf. H Ier  le'gh  ick ,  en  hier  blij  v  ick  leggen , 
En  doeder  goed  noch  doeder quaed : 

J 

En  ilaep  noch  waeck,  en  magh  wel  feggen , 
Ick  weet  niet  wat  my  over  gaet. 

45.  Droncke  reden. 

'  An  weert  hem  in  fijn  volle  Wapen , 
En  wil  geen  Water  in  fijn'  Wijn. 

Want,  feght  hy,  als  dat  foo  moft  zijn 
God  had  het  in  de  Drüyf  gefchapen. 

4<J.  Wu  Waeïfeggen. 

VI  ƒ  Atduncktu,  fal't  van  daegh  goed  weer  zijn? 
*  *  Vraeghd'  ick  mijn'  naeirgelegen  Boer : 

'k  Sal  't  u  wel  feggen ,  fprack  de  loer , 
Indien  wy  t'avond  hier  eens  weer  zijn. 

47.  Miirckeh'rr.gh. A  Cht  mael  was  Pieters  Wijf  gevallen  in  de  Kracm , 

•^-*  En  telden  my  'tgebroeceenyeder  by  iijn'naem: 
Acht  Kind'ren ,  fei  'ck,  de  laft  van  dat  gefin  moet  groot  zijn : 
Neen,  feifc,  'k  hebber  acht,  metfeven  dieder  dood  zijn. 

48.  Jxcdtlicke  onbeleefibeit. 

/\  Yn  Regen-Mantel  ?  Jan ;  ibud'  ick  daer  foo  van  fcheiden  ? 
Deneifchisongerijmt:  want,  lettecns-,  een  van  beiden. 

Of  ghy  behoeft  hem  niet ,  foo  't  fchoon  weer  is  na  Noen  •, 
Of,  foo 't  wil  regenen,  heb  ick  hem  felf  van  doen. 

49.  Gele- 
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49.  Gelegen  f, ter. 

"C  En  Roover  van  verftand  ('k  wil  hopen  dat  het  waer  is) 
*-"'Vatt'  eerfteenjefuit,  daernaercen  Devotaris 
Van  'cEngelfch Puriteins,  enplunderdefebei, 
En  woelde s'aen  een' Boom  ,  dicht  mond  aen  mond,  enfei, 
Voldoet  uw'  luiten  daer,  mijn'  hooghgeleerdeHeeren. 
Nu  hebtghy  plaets  en  tijd  om  fraey  tedifputeren. 

50.  Kinder- tvaerheit. 

TCkvond  mijnBuermangramopdryonnoos'leKind'ren, 
•*Daer  van  hy  ftaegh  't  getal  fagh  meerd'ren  meer  als  mind'ren. 
't  Gefpuys  fïond  na  lijn  hoofd  en  gaepten  al  den  dagh , 
Tot  dat  hy  vraeghd'  in  't  laeft ,  wat  of  'er  wefen  magh , 
Daer  dit  gedrocht  na  kijekt?  Ghy  moet  úniet  vertoornen, 

Sprack  d'oudfte  van  den  hoop,  men  feght  daer  itaen  twee  hoornen 
Engroeyenuytuw hoofd,  en wyen fiendergeen ; 
Ei ,  licht  den  hoed  eens  op  en  t  hoon  ter  ons  maer  een. 

5  1.  Aen  e  enen  Dichter. 

Hy  reedt,  feght  gh',  op  een  Paerd  dat  lam  was,  als  uw'  herflèn  , G Gelagen  van  die  VeriTen 
Be-eedight  het  niet  licht , 
lek  merek  't  wel  aen  uw  Dicht. 

5z.  Waerfeggers. 
Giet  hoe  ver  Abraham  de  reden  weet  te  recken  > 

^De grootfte  logenaers  zijn  d'oudft'  en  wijfte  Lien , 
Want,  foo  het  fpreeckwoord  feght ,  en  veeltijds  werdt  geilen , 
De  waerheit  werdtgefeght  door  Kinderen  en  Gecken. 

53.  Raed  fel. 
rT~,Rijn  weet  een  Raedfel  uyt  te  geven , 
-*-  Daer  veel'  verilandige  voor  fneven  : 
Sy  feght ,  ick  had  ,  Jan  heeft  gehadt, 

Enbeidezijn  wy  't  quijt,  wát  's  dat? 
54.  Over-proef. 

'k  f**  Afeen'  gefonden  Vriend  een  niew  ffuck  Parmefaen 
^^Te  proeven  met  een  mes :  dat  nam  hy  dancklick  aen , 

En  fat  en  bad  een'  poos  met  fuchten  en  met  fténen  , 
Als  ydel'  kerek  volck  plagh ,  die  't  heel  doen  en  half  meenen: 
Dewijl  hy  befigh  bleef  met  d'oogen  in  den  hoed , 
Bcrghd'  ick  mijn'  Parmefaen ,  en  fei }  daer  's  Stolwijcks  goed , Gaet 
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Gaet  daer  uw'  gangen  in  •,  want  nacr  ick  merek  aen  't  lefen , 
Dat  proeven  lal  met  u  een'  goede  Maeltijd  wefen. 

55.  Vrouiven-roem. 

Iet  wat  een  onderfcheid ,  fei  m'  een  vernuftigh  Man , 
Daer  is  geen'  ondeughd ,  of  wy  hebbender  wat  van ; 

Wy  Hoerejagenen  wy  tuyfchen  en  wy  teeren  , 
Wy  drincken  ons  verfuft ,  wy  vloecken  en  wy  fweeren , 
En  wat  endoen  wy  niet?  de  Vrouwtjens  (Toet  gedacht} 
En  werdt  gerechtelick  niet  meer  te  lalt  gebracht , 

Als  twee  artijckeltjens ,  by  't  vies  volck  van  de  Kercken , 
Qua'  woorden  en  qua'  wereken. 

56.  Neel  verongeluckj. 

HEt  blixemde  met  Neel  in  't  vallen  van  hacr  Paerd; 
En  'tblanckevel,  fei  Dirck,  waslijn  belien  wel waerd. 

Staen  u  die  Billen  aen ,  fei  Neel ,  hoe  is  't  gekomen 
Dat  ghy'r  niet  meteen'  foen  hebt affchcid  van  genomen? Want  lichtelick ,  fijn  Heer , 

En  liet  ghy  fe  noy  t  meer. 

57.  Jan  Vaderloos. 

JAnsVaderlightin't  Graf,  en  Jan  iteecktin  den  Rouw, 
Dat's  meer  als  redelick-,  maer,  als  't  wel  wefen  fou,  1 

Sijn  Paerd  moil  oock  in  't  fwart :  neen,  ieght  hy,  dat  's  geen  reden. 
De  Vader  van  mijn  Paerd  is  noch  niet  overleden. 

58.  Biecht  en  Afluet. 

T7"Laes  biechte  droeffelick  ,  hy  had  een'  vette  Ham  , 
■"-Die  hem  van  Lingen  af  ontrent  half  Vallen  quam  , 

Als  een'  verbooden  fpijs  los  in  't  Secreet  gefmeten . 
DePaep  fei ,  gh'  hadt  fe  felf  noch  beter  op  gegeten. 
Heer ,  lbo  veritond  ick  't  oock  •,  want  (Teid'  hy)  dat  ghy  't  weet ; 
Eerftat  ick  fe  fchoonop,  doe  fmeeticks'  in  't  Secreet. 

59.   Broer  Herman. 

"T"\E  Deken  van  het  Choorliet  aen  Broer  Herman  weten , 
^■■**  Die  langh  had  Uil  gefecen , 

Hy  fou  fijn'  mond  op  doen  ,  en  lingen  oock  lijn  beft , Soo  wel  als  al  de  relt  : 
Ei, 
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Ei,  fei  Broer  Herman,  groet  den  Deken  mijnent  wegen, 
En ,  heb  ick  wat  gefwegen  , 
Verfekert  hem ,  ick  ben 

Soo  vrolick  als  ick  een'  van  all'  de  Lollaers  ken. 
6b.  Klaers  befibeid. 

\  yj  En  hiet  mijn'  Boer  een  Toovenaer. 
■*-*-*  Hy  vraeghd'  een  wijs  Man ,  Is  dat  waer  ? 
Neen,  fei  die  Man  >  maer;  wilt  ghy 't  weten, 
Een  Koeckoeck  moght  ghy  beter  heeten : 

Een  Koeckoeck ,  riep  fijn'  lichte  Klaer , 
Die  dat  foo  feker  af  kan  meten , 

Voorfeker  dat  's  een  Toovenaer. 
<5i.   Hoofd-vleefcb. 

'k  \  A  Oft  van  een'  fteilen  Berg,  en  wouw  geenPaerd  vertrouwen, 
iVlf^  jaer  mijn'  twee  voeten  wel.-mijn  mé-maet  ibcht  te  fchouwe 

Het  flijten  van  een  niew  paer  fchoenen  op  dat  pad , 
Heteenighenckele  paer  fchoenen  dathy  had. 

Ick  fei ,  'k  heb  eenen  hals  die  defen  kop  moet  dragen , 
Hebtghy  uw  fchoenen  lief,  dien  denck  ick  niet  te  wagen. 

61.  Groot  verfchil. 

DIrck,  feid'ick,  biecht  eens  op  >  watisfy,  boos,  uw' Griet? 

Hyfeide,  '  niet  altoos,  ick  nam  't  voor, *  altoos  niet.  '™7.' 
2.  Altemet. 

63.  Van  leun. 

'  I  "Eunfagh  fijn'  grammen  Waerd  een'  Kan  den  trap  af  goyen , 
■*■  En  Teun  nam  Schotelen  ,  Taüloor  enKandelaer 

EnSoutvaten  Servet ,  en  wierp  het'er al  naer. 
Wat  denckt  ghy ,  riep  de  Waerd ,  foo  met  mij  n  goed  te  fchoyen  ? 

Ick  meenden  u  geen'  fchá, 
Sei Teun  •,  'k  wierp  u  maer  ná , 

En  dochtdat  ghy  my  foo  flilfwijgens  woudt  doen  weten 
Dat  uw  believen  was  beneden  te  gaen  eten. 

64.  Mocder-lejfe. 

*  I  ̂ Rijnis  een'  maend  getrouwt,  en  geeft  alreeds  haer  Man 
-*■  De  Koeckoeck  tot  een'  Van. 
De  Moer  bekijftfer  om ,  en  feght,  ghy  malle  vereken , 

Derft  ghy  't  hem  laten  mereken  , 
En  zijt  ghy  pas  een'  Vrouw  geworden  in  fijn  bed  ? 
Ick  heb  wel  anders  op  mijn  kakelen  gelet : 

II.  Deel.  gjH  'kBcn 

Gantich 
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'k  Ben  met  uw  Vaergetrouwtnu  in  de  dertigh  jaren, 
En  heb  hem  noch  foo  veel  niet  derven  openbaren. 

65.    Hooge  Lof. 

IV /|Yn  Backers  Soon  verfchoont  fijn  Vaer, 
IV J.  £n  feghf  met  veel  beleefrheit , 

De  lafterinsh  en  is  niet  waer , 

Het  is  foo  vromen  Man  als  oyt  by  Brood  geleefc  heit. 
66.  Val  om  val. 

Laes  Decker  viel  van  'thooghftedack, 
■£n  't  was  fijn  hals  niet  die  hy  brack, 

Maer  van  fijn 'armen  Buerman  : 
Daer  fagh  de  Soon  wat  fuer  van , 

En  quam'eroveraen  't  gepleit. 
De  Decker  fprack  met  goed  befcheid , 

Heer  Schouth,  wat  val'cer  veel  tefeggen  ? 
'k  Wil  geeren  op  de  plaets  gaen  leggen , 
Daer  ick fijn  Vaer(^God  hebb'deziel) 
Gantfchniet  moetwilligh  overviel. 
Wil  hymy  daer doot  komen  vallen, 
Ick  ftel  het  in  fijn  welgevallen , 
Al  wouw  hy,  tot  mijnongemack, 
Van  noch  twee  mael  foo  hooien  dack. 

6j.  Goed  bericht. 

"\Irck,  feid'ick,  die  uw  Paerd een  tel  heeft  leeren  gaen 
■*-^  Was  wel  een' groóte  Beeft,  en  heeft  het  niet  verftaen. 
C  't  Paerd  draefde  hooghen  hard  _)  of  't  qualick  gaet  ofwel  gaet, 
Sei  Dirck ,  die  faeck  gaet  my  en  niemant  anders  aen  -t 

Maer  't  is  een' groóte  Beeft,  die  feght  het  Paerd  een  tel  gaet. 
62.  Bejlijckt  Londen. 

f~\\Jd  Londen  is  door  't  vier  geloutert  als  metael, 
^En  'tfcheelt  van  dat  het  was  niet  anders  als  fijn  ftael 
Van  afgefleten  lood :  maer,  als  wy  'r  feggen  moeten , 
Wat  is  een'fchoone  Vrouw  met  ftiuckend-vuyle  voeten? 

69.  Ktmjl  om  kun/l. 

iCkfweerbydefe  Kaersdie'ckin  mijn' handen  houw, 
-*■  Sprack  Wouter  tot  fijn' Vrouw, 
'k  Heb  al  den  nacht  gedroomtdatghy  my  deferdagen 

Twee  hoornen  hebc  doen  dragen. 

'kSweer, 
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'kSweer,  feify,  by  het  Brood  dat  gh' hier  voor  oogcniiet, 
't  En  is  de  waerheit  niet. 

Eet  dan  dat  Brood,  feid'hy:  neenfprackfy,  gaetghy  voren, 
En  eet  uw'  Kaers  eerft  op ,  want  ghy  hebt  eerft  geiworen. 

70.  Engel feb  Geld. 

"p\E  Londen-Tourfche  Muntgaet  alle  Munt  te  boven  ; 
■*-^Haer'  held're  Stempelen  zijn  niet  genoegh  te  loven  •, 
Haer'  deughdelicke  waerd'in  Goud  en  Silv're  ftof, 
Ja  tot  in  Kopere,  gaet  boven  allen  lof; 

Watduncktu,  Vreemdelingh,  waer 't  niet  met  allereden 
Dats'all'  in  fulcken  Munt' haer  handelingen  deden? 
Ja 't:  maer  daer  iflcr  een'  van  overlangh  bekent, 
Daer  't  Volck  niet  af  en  wil ,  foo  ift'er  aen  gewent  : 
Het  is  een'  valfche  Munt ,  dat  weet  men  van  te  vorens  ; 

Noch  doet  m'er  ginsen  weer  betalinghmé;  met  Horens. 
71.  Jans  Ejimord. 

Erftaejet  wel,  voeght  Jan  by  allerhande  reden; 
Selfsfeght  hy ,  als  hy  bidt,  ó  Heer,  veriraejet  wel? 

En  diefoudt  wel  verftaen  ,  verftond  Jan  fijn' gebeden  ; 
Maer  Jan  verftaet,  ontrent,  fijn  felvenalseen' Bel. 

71.   Dircks  Dood-ficiktcu. 

TCkvraeghd'jHoe  racekte  Dirckom  't  leven,was't  van  drincking 
■*Ofvaneenfinckingh?  Neen,  feid'yemand,  geen  van  twee; 
En  evenwel  van  beid':  Hy  tuymeld'in  de  Zee, 
Endronckfijnfelvendoot,  en  bleef  voorts  in  een'finckingh. 

73.  Engelfcb  hert. 
TTOe  komt,  een  EngelfchMan  foo  onfehouw  voorden  baftis? 
-»— lOmdatterftervenüechts,  en  anders  niet,  aenvaftis. 

74.  Die  foeckf  en  vindt  ¡net. 

'Eel  klaeghd'  haer  Maeghdom  was  verloren  : lek  feide ,  laet  ons  om  doen  hooren  , 
En  foecken  of  hy  ergens  is : 

Neen,  fei  fe  dat  is  t'ongewis, 
Leert  ghy  niet  beters  in  uw'  Boecken  ? 
lek  ben  hem  quijtgeraeckt  met  foecken : 
En  defer  dagen  focht  hem  een , 
En  docht,  hy  had  hem  by  een  been: 

gjll  2  Maer, 

N: 
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Maer,  goede  knecht,  hy  was  bedrogen, 
Het  vogeltje  was  langh  ontvlogen. 

75.  Aen  een  Engel [chinan. 

TOm ,  houdt  uw'  handen  t'huys ,  en  wacht  u  voor  den  baft  -y 
Daer  's  niet  den  hals  alleen  maer  oock  d  e  dood  aen  vaft. 

76.  Aen  droncken  Teun. 
N toni,  vochte  Vriend,  maeckteenseeneind  van  natten  , 

En  leert  der  luyden  vvijsheit  vatten 
Die  d'eerfte  Tael  ten  deele  viel , (lui  uw.:;  Jic-  "-*  ' 

cam  .:n-m.im.  Haer  fpreeclcwoord  fe<iht ,  Gods  Geeft  bemint  een'  droce  Ziel. 

77.  Maeghdom. 
f  Anne  wouw  philofopheren, 

•Eu  van  de  Ledcn-finijders  leeren , 
Wat  Maeghdom  was,  enwaerhy  lef* 
lek  gaf  haer  kort  bericht ,  en  fei ; 
Hoor,  Anne,  gaet  in  uw  geweten  , 

Ghy  kunt  het  nergens  wifler  weten  -, 
Want  Maeghdom,  tuflehen  onsgefeit, 
Is  een'  onnofel',  onverneten , 
Onkundig'  ongebefightheit. 

78.  Mis-bejïcedde  weldaed. 

*k  i_T  EbFranseen'dienftgedaen,die  wel  een  dienft  magh  heeten- 
■*-  -*Nu  'k  fijn' erkentenis  daer  tegen  foeck,  is'c  mis: 

Hy  feght,  het  magh  welzijn ,  maer  heeft  het  fchoon  vergeten. 
Heet  dat  vergeten  fchoon  ?  my  dunckt  het  leelick  is. 

79.  Wraecl^gierigc  Trijn. 

HPRijn  had  den  Schouth  geklaeght,fy  was  van  Dirck  verkracht, 

-*-  Somtijds  een' heelendagh,  veeltijds  een  gantfehen  nacht. 
Soo  dickmaels  ?  fei  de  Schouth  -,  wat  kiften  u  te  Twijgen  ? 
Ghy  hadt  hem  overlangh  gehangen  konnen  krijgen. 

'k  Liet  hem  begaen ,  fei  Trijn,  op  dat  hy  eens  gevat 
Sijn' welverdienden  loon'  moght  krijgen  op  een  rad. 

80.  Onkettr. 

ICk  weet  niet  wat  een  Geck  van  beiden  beter  dé : 

Den  over-drincker  delft  en  vult  fijn'  eigen  Zee, 
Daer  in  hy  endelick  verfuypen  moet  en  ftranden  > 

Den  over-etcr  graeft  fijn  Graffté  met  fijn' tanden. 

81.  Slock» 
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81.  Slod^fpijfem 

"jP\Er  Vraten  magen  zijn  recht  wandelende  Graven , 
-*-^  Daer  allerlei  Gediert  doorgaens  in  werdt  begraven  y 
Tot  dat  de  Graven  felfs  geraken  in  haer  Graf, 
En  voeden  daer  Gediercdat  haernoyt  voedfel  gaf: 

Geraken  fy  't  wat  vroegh ,  fy  hebben  't  danck  te  weten 
Aen  een  klein  Engelandsgebreckjen  ,  Over-ctcn. 

8;.  Aen  Jan  den  Vlocckcr. 

TT\E  Duy  vel  hael'  my ,  Jan ,  is  fchier  uw  derde  woord : 
■*-^  Uw  vloecken ,  fchijnt ,  en  is  tot  noch  toe  niet  verhoort. 

Macr  of  de  Geck  eens  voort  quam , 

En  dat  hy  u  by  't  woord  nam: 
'k  Wil  oock  eens  vloecken  ,  Jan ,  de  Duy  vel  hael'  my  niet , 
Voor  uwen  Swanen-fangh  waerdat  een  droevighlied. 

83.  Mare Liberum. 

QChoon  Engeland  deZeealleenigh  kolt  behouwen ; 

^  't  En  feghtniet ;  Rechten  is  op  geen  geweld  te  bouwen. 
Goed  hebben  is  't  niet  al ;  maer  hoemer  aen  geraeckt, En  of  een  Meeiler  is ,  of  maer  den  Meefter  maeckt. 

84.  Y'mnigh  Schouw-fpel  te  Londen. 

JCk  fchroom  voor  d'Engelfchen  haer  fpel  met  ftael  of  ftock; 
Het  Volck  ilaet  en  verfcheurt  malkanderen  om't  jock. 

85.  Kïew  Parijs. 

BEfocht  ick  nu  Parijs ,  ick  fchrickte  voor  't  geficht. 
Het  iller  net  by  daegh,  by  doncker  ifter  licht. 

8(3.   Voorforgh. 

/^<Hy  hebt  fchoon' handen,  Truy;  maer,  fullenwy  gaen  eten> 
^-*  Soowafchts',  als  ick  de  mijn', 

'k  Sie  wel  hoe  fchoon  fy  zijn , 
Maer  hoefe  fchoon  zijn,  Truy,  dat  dien  ick  oock  te  weten . 

87.  Neels^/n  gebreck. 
Eel  is  niet  fot ,  naer  ick  het  vat , 

Men  moet  haer  all'  haer'  eere  fchencken  > 
Sy  leeft  niet  fonder  achterdencken  •> 
Maer  aen  de  voorforgh  hapert  wat. 

88.  Mijn Boeckzfchat. 

WAt  light ghy  en  bcdilt  de  menighte  van  Boecken , 

Die  'k  langh  vergadert  heb ,  en  meer  en  meer  doe  foecken  ? 

¿Ln  3  'cZiJn 

N 
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'tZijndoode  Vrienden,  Neef,  van  reden,  vanverfhnd, 
Van  alle  wetenfchap,  van  alle  tael  en  land, 
Die  iich  tot  mijn  gerief  op  allerhande  vragen , 
Of  als  Berichteren ,  of  als  Getuygen  dragen, 

En  paffen  op  mijn  oogh ,  geef  ick  s'  een  wenckje  flechts, 
Alsd'onderdanighftevan  mijn  gebroodde  knechts. 
Maer ,  zijn  fy  niet  te  veel  om  t'famen  te  doorlefen  ? 
Ontwijftelickteveelj  en  foud'tmijn'  meéningh  wcfen 
Al  wat  gefchreven  is  en  wat  gefchreven  wordt, 
Door  en  door  heen  te  fien  ,  mijn  leven  viel  tekort: 

Maer,  Neef,  ghyzijt  mijn  Vriend  en  and'refonder  ende: 
Neemt  dat  ick  duyfenden  en  meerdaer  neffens  kende. 

Waer  't  my  niet  hcugelick  met  luit  en  vrijigheit 
By  een  of  meer  tegaen  om  reden  en  befcheid  : 
Enfoudat  noodeloos,  ofovertolligh  heeten , 
Koft  ick  niet  even  juyft  al  weten  dat  fy  weten  ? 

89.  Onwiffe  Eorgb-tocbt. 

DIrck  biedt  my  voor  mijn  geld  fijn' Ziel  tot  onderpand, 
Maer  't  is  te  lich ten  quant  : 
Ick  foeckeen  ander  pand ; 

Dat  cerfte  dunckt  my  niets  te  feker  in  fijn'  hand. 

90.  Verfibeiden  omber. 

TPvE  Rijcke  wandelen  om  eet-lui!  te  begaen ; 
-*—^De  Bedelaers  wandelen  om  hongers-noot  t'ontgaen. 

91.  'Redelick^  roemen. 

DIrck ,  pochtghy  met  uw  fpringen  , 
Als  van  feergrootedingen? 

Wat  's  twintigh  voet  ?  ick  heb  't  in  lange  niet  bcgoit  j 
En  nam  wel  eens  foo  ver  te  fpringen  :  Als  ick  koft. 

92.  Armen  werifeb. 

A/fYfeid'cenBedelaer,  ghyfeghtwel,  rijcke Heeren, ^v-*God  geeft  een  meních.  al  kou  na  kleeren: 
£n  'c  magh  wel  wefen ;  maer  ick  wouw 
Dat  God  my  kleeren  gaev  na  kou. 

93.  Kinder- 
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555.  Knidcr-werck. 

TJ  Lf  moye  Kinderen  heefc  Henrick  by  fíjn  Wijf. 

■*-J  En 't  Wijf  roemt,  'cis  haerwerck,  en  Henrick  ftoft,  'tisfijn \ve;ck : 

Maer  't  pocchen  loopt  ten  eind ;  fy  heeft  het  twaelfd'  in  't  lijf. 
Tot  noch  toe  was  wat  deeghs,  nu  werdt  het  al  dozijn  werck. 

94.   Op' een   Geraemte,   aen  een  Schoone. 

TT\E  kleeren  doen  't  u ,  Trijn ,  het  fachte  vel  en  fpieren , 
-*-^  Dat  gh'  onder  menige  de  ichoonfte  heet  en  zijt: 
Maer  die  zijn  voor  de  Mot,  en  defe  voor  de  Pieren, 
En  dat  kan  kortelingh  gelchien ,  of  mettertijd. 

't  Zy  laet,  of  kortelingh ,  dan  fultghy  ditdingh  wefen , 
DitCabinet-ftuck,  Trijn,  fieten  herfiet het vry , 
Let  wat  een  lieflickhcit  van  leden  en  van  wefen  : 

't  En  is  geen  logen ,  maer  uw'  eigen  Schildery. 
En,  falick  verder  gaen,  wanneer  ick,  in  gedachten, 

Van  kleeren,  vleefch  en  vel  uw'  ydelheitontklee, 
Siet  watgh'  eerbiedigheit  van  my  hebt  te  verwachten : 
Mijn  foetePronckertje,  ghy  zijt  ditdingh  airee. 

95.  FííwMacy. 

T"\  A.er  loopt  een  kindje  by  de  wegh 
-*-^  Dat  Maey  ke  by  haer'  Man  heeft : 
Soofeght  de  Wereld:  maer  ick  fegh. 

Wie  weet  of 't  May'er  van  heeft. 
96.  Van  My. 

\  /jYnEven-naeften  als  mijn  felven  te  beminnen  ? 
1V1  jc]<  weet3  YiCt  is  de  helft  van  's  Heeren  groot  bevel: 
Maer  hoe  befta  ick  van  mijn  felven  te  beginnen  ? 

'k  Bemin  mijn  felven  niet ;  ick  ken  my  al  te  wel. 
97.  Kloecke  Klaes. 

Tf  Laes  is  een  Krijghsman  als  fíjn  Vaer  ■, 
■*     Sy  vreefen  bey  niet  als  't  gevaer.    . 

98.  Dircks  Ontlegb. 

l~>Irck  light  en  loopt  by  lichte  Klaer , 
-*-^En  wil 't  niet  hooren  als  wy  't  feggen  > 
Want,  feghthy,  't wacr eenTovenaer , 
Diezcffensloopen  koft  en  leggen. 

pp.  Ont- 
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.95».  Onttpaecki 

117  Aer  was  ick  daer,  enwicen  wat? 
**   Waer  ben  ick  nu ,  en  wac  en  wie  ? 

Welckisdewaerheit,  dit  of  dat, 

Of  dat  ick  fagh ,  of  dat  ick  fie  ? 

Ick  kom  van  droomen ,  dat  's  gewis ; 
Nu  gaen  ick  waken ,  foo  ick  meen , 
Maer  daer  het  een  als  't  ander  is, 
Welck  is  het  fekerfte  van  tween  ? 

ioo.  Andriefens  arcbje. 
ICk  ftraften  ernftelick  Andries ,  den  lichten  laccher , 

Van  dat  hy  vroegh  en  laet  in  't  Hoerhuyslagh'  en  liep : 
Hyloeghmyuyt,  enfei,  wat  dat  ick  keef  of  riep, 

Hy  lagh'er  niet  en  liep ;  hy  lieper  maer ,  en  lagh'er. ioi.  Raedfcl. 

KLaes ,  hebt  ghy  wel  geleert  in  Duy  tfch  of  in  Latijn , 
Wat  elck  een  werden  wil ,  en  niemand  en  wil  zijn  ? 

io  z.  Ktindigen  Ouderdom. 

jAerverreiíteen  heeleileep 
Jonge Jofïcrtjens  en  Heeren  : 

Maer  men  meent,  fy  fullen  t'fcheep 
Zedigh  liggen  in  haer'  kleeren. 

Befte  moer,  die'tfekervat, 
Houdt lich  niettevreên  met  meenen  : 

Kleeren?  feghtfy,  wat  helpt  dat? 

Kleeren  zijn  geen'  Moleileenen. 
ioj(.  Acn  Dirck. 

'At  light  ghy  my  en  prijit  ?  Dirck ,  is  't  om  my  te  wijfen Hoe  ick  u  prijien  moet,  om  recht  voor  recht  te  doen  ? 
Vriend ,  wiïnght  u  daer  de  fchoen , 
Ey  lieve,  fchcidtuytprijfcn. 

\  04.  Hoof  [eb  onrecht. 

't  |  T  Of  wil  bekeken  zijn  in  hooge  Feeiteryen  •, 
*- -*  En  't  Volckdac  kijeken  wil  en  wil  het  Hof  niet  lyen } 

Of 't  koit  niewsgierige  veel  ftooren  en  veel  ilaen : 
Om  't  kijeken  niettemin  werdt  d'ydelheit  gedaen. 
Verftoot  den  Armen  dan ,  en  doet  de  Rijcke  wijeken  j 

Als  niemand  kijeken  quam ,  hoe  foud'  het  Hof  ftaen  kijeken ! 

105.  Tij' 

D 
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ioy.  Tijdigb  vrcefeu. 

A/i  Y  dunckr,  de  Man  fprack  wel  en  waer, 
^■V-*  Die  dus  het  vonnis  wees : 

't  Is  beter  vrees  met  geen  gcvaer , 
A  \s  met  gevaer  geen'  vrees. 

io<5.    Twee  te  rredeu. 

T^\E  Dooveprijil  het  Hen,  de  Blinde  prijit  het  hooren  : 
•"--'Want  d'eene  hoort  door  't  Oogh ,  en  d'ander  iiet  door d'Ooren. 

107.  BoerenVryagie. 

C  Iet  hoe  het  groene  hout  light  aen  het  vier  en  pift : 

^  Dat  houtje  ben  ickfelf,  Tnjn,  ofgby  't  niet  en  wift: 
Soo  doet  my  't  Minne-vier  mijn'  bitt're  tranen  ftorten , 
En  om  ufchreijende  mijn  jonge  leven  korten. 

Dit  fprack  een  Boeren  Knecht  3  'k  weet  niet  van  wicm'  of  waer 
Een  reden  hooren  fou  diereden-rijeker  waer. 

10S.  Beet  om  beet. 

T^Laes  gaf  fijn  boofe  Wijf  een  Been,  om  aen  te  knagen ; 

^-^-  Vleefch  gunden  hy  haer  niet :  het  Wijf,  in  plaets  van  klagen, Verhaelden  hem  wat  niews,  wat  herder  als  dat  Been : 

Van  mijn' dry  Kinderen,  fci 't  Vereken ,  ulereen' 
Dat  ick gedragen  heb,  maer  niet  van  u  gedragen  : 

Nu  h ebben  w'elck  een  Been;  laetekk  aen 't  fijne  knagen. 
109.  Engeland. 

T^Aer'snietin  Engeland,  of 't  is  voor  goed  re  houwen, 
■^-^OpfommigeMansnaer,  en  menighte  van  Vrouwen. 

1 1  o.  Op  het  jlelen  van  des  Komngbs  Kroon  door  N.  Blood. 

T^|Ie  dieffche  Moordenaer  maeckt  groot  gerucht  in  't  Land  : 
^-*  Maer,  heb  ick 't  wel  onthouwen, 

Dat  novt  en  fal  vcrouwen , 

't  Is  d'eerfte  Schelm  niet  die  de  Kroon  heeft  aengerandt. 
in.  Trijns  verfchoomijgb. 

'Aenachtjgh,  ¡lid' ick  eens,  Maenachtighzijtghy ,  Trijn; 
Dat  heer  ick,  los,  alsghy,  en  wispeltuer  tezijn. 

Maenachtigh ,  ieidePry,  loo  heet  ickonwaerachtigh  ; 

Ghy  fpelt  een  E.  te  veel ,  ick  ben  maer  wat  Manachtigh. 

II.  Deel.'  Rrr  112.  Vm 
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ii2.  Van  Jans  Klappei. 

TWaelf  groóte  wonderen  heeft  Hercules  geda  en. 

SooJanfijn'HuysvrouwsTongh  gekregen  hacfd'  aen  't  ftaen, 
Geen  wonderlickerfeit  hadd' Hercules  begaen. 

115.  hloy  en  onlieffelick¿ 

MEnprijft  uwaenficht,  Nel,  gelijckwy  't prijfen moeten: 
Maer  weeft  niet  al  te  fier ,  gh'  hebt  oxelen  en  voeten. 

1 14.  Aen  kale  Andries. 

GHy  hadt  wel  eer  een  dingh  dat  Voorhoofd  hiet ,  Andries  j 
Nu  iflet  foo  beroyt  van  watter  ftond  en  wies, 

En  fulck'eenpajigheitvan  voren  tot  den  neck  toe, 
Dat,  koft  ghy  noch  een  Neus,  twee  Oogen  en  een  Mond, 
Als  dobbele  Jan  gat ,  beftellen  in  dat  rond , 

Uw'  Ooren  hoorden  pas  een'  anderhalven  geck  toe. 
lij.  Beforghde  Klaer. 

kE  vallende  fieckte ,  de  fwaerfte  van  allen , 
Heeft  Klaertje  doen  tuy  melen  vier  of  vijf  jaer , 

En  evenwel  heeft fe  noyt  buylen  gevallen  ; 
Soo  forgen  de  jonge  Doftoren  voor  Klaer. 

1 1 6.  Mannen  voordeel. 

DE  Vrouw  moet  naden  Man,  niecdefenahaerheeten  : 
Waer  komtdat  recht  van  daen  ? 
De  Vrouwen  moeten  weten , 

Quam  't  licht  niet  uyt  de  Son,  daerwaer'sgeenindeMaen, 
117.  Doen  en  {wijgen. 

[Yvraeghden  een  Barbier, 
■  Hoe'k  my  wouw  fcheeren  laten  > 

'k  Sei ,  op  een'  niew'  manier , 
Knap  wegh ,  en  fonder  praten, 

118.  Pieters  keur. 

ICk  vraeghde  Pieter  buer ,  waer  of  hy  meeft  af  hieuw, 

Of  van  een' bruyne  Vrouw,  of  van  een' blanck'en  roode : 
Meeft,  feid'hy,  vaneen'  Vrouw gelijck de Franfche mode, Die  wordt  van  oud  weer  nieuw. 

119.  Aen  Dirck. 

Y\7  At  waer  men  beter  quijt ,  of  allede  Doftoren , 

'  V  Of  all'  de  Honden ,  Dirck  ?  Laet  uwe  wijsheit  hooren , lek 

m; 
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Ickvraegh  het  ernftelick,  en  dirs'ermijn  fin  van  : De  Honden  hiel  men  beft:  want  van  een  eerlick  Man 
Waer  licht ,  in  hoogen  nood ,  een  niew  Do&oor  te  maken , 
Maer,  fonderHond,  hoe  foum' aen  niewe  Honden  raken? 

120.  Aen  Jan. 

'An  krijghtgeen'  Kinderen  die  hem  gelijcken. Het  rechte  vonnis  is  feer  licht  te  ftrijcken  > 

En  blind  is  hy  die  't  niet  en  fiet : 
De  Koeckoecks  Wijf  gelijckt  hem  niet. 

i2i.  Aen  oude  Dirck  de  Verwer. 

DIrck ,  is  de  Verwery  uw'  Neeringh  ?  flaet  eens  gá : 
U  w  Haer  was  fwart  geboren  -t 
Nu  wordt  het  witgefchoren: 

Dirck,  zijtghy  van  de  kunft,  verwtdatNatuereensná. 
122.  Aen  lieer  Betweet. 

HOeick  mijn'  redenen  belegh  en  overlegh , 
Ghy  ftaet  en  fchudt  uw  hoofd  op  alles  wat  ick  fegh : 

Dat  fchudden  komt  my  voor,  als  ofghyfocht  te  weten 

Hoe  vol  uw'  kruyeknochis,  uw*  Herflens  uytgelleten, 
Of  noch  watoverigh:  maer  liet  toe,  wijiè  Heer, 

Ghy  fchudt  uw  Haer  van  't  hoofd ,  en  hebt'es  weinigh  meer. 
123.  Aen  overlefen  Jan. 

UW  lefen  neemt  geen  end.  Noy  t  zijt  ghy  fat  van  leeren : 
Maer  of 'toockal  gedijdt 
Daer  ghy  lbo  graegh  in  bijt  ? 

Jan,  die  veel  eten  derft  moet  konnen  wel  verteeren. 

124.  Keur  van  lacchen. 

OHlip  hoetelt  ons  met  veel  lam  Sneldicht  by  den  Wijn, 

-*-  En  meent,  wy  lacchen  om  haer'  lieve  kluchtigheden : 
Maer  wy  belacchens',  en  wy  lacchens'  uyt  met  reden : 
Het fcheelt veel,  kluchtigh,  of  belacchclicktezijn. 

125.  Raed  voor  brand. 

Dirck  ,  zijtghy  van  die  gaften  , 

Die'C  malle  Minne-vier  niet  weten  uyt  te  vaflen  ? 
Dit  raed'  ick  u  voor  't  beft } 

Krijght  niet  als  een  jongh  Wijf  in  't  bed :  Probatum  ejl. 
Rrr  2  126.  Niaps- 
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1 1 (T.   Nieuwsgierige  Trits. 

F  Rits  vraeght  my  nu  en  dan ,  wat  iifer  niews  van  waerde  ? 

Niews?  ièghick,  watcen' vraegh  !  daerisniers  niewopaerde. 
Laeit  had  hy  iïch  bedocht,  en  had  des'  antwoord  ree, 
Is  't  foo  op  d' Aerd  geftclt ,  wat  ifler  niews  op  Zee  ? 

127.  Neels  verdeelingh. 

NEel  meent,  het  halfgefagh  en  is  haer niet  t'ontfcggen  j 
En  Too  men  't  tegenifpreeckt,  dus  weet  fy  't  te  beleggen: 

Wat  reden  ibud'  het  zijn  ,  dat  een  ftaegh  onder  lacgh  ? 
Ten  minften  elck  fijn'  beurt ,  's  nachts  ïck ,  en  jan  by  daegh. 

128.  Reckeücke  Pieternel. 

DE  Roomfche  Pieternel  trouwt  onfen  Geufen  Klaes , 

Sy  in  deBijbel-flof  onkundigh  ,  en  hy  baes : 
Soo  foecktfe  geen  gerucht  van  heilige  krackeelen  •, 
Sy  wil  mégaende  zijn,  en,  omingeenendeelen 

Het  Huys  t'ontruftigén ,  fy  fchencktjan'theelgefchil: 
Een  puntje  houdt  ly  'r  uyt  ;  dat  van  den  vrijen  wil. 

129.  Sterven. 

\\T  Atlight  ghy  my  en  vraeght  wat  llerven  in  heeft ,  Jan  ? 

**   YY^aght,  tot  dat  ick  het  eens  geproeft  heb,  en  vraeghtdan. 
150.  N.ubt. 

DE  Nacht  is  Weduwe  van  onfenGiííer-dagh. 

Soo  dunckt  my  dat  s'  in  ernft  het  Rouw-kleed  dragen  magh. 
3  3  r .  Aen  Tijs. 

DE  Wij fc noemen  u  een'  Geck,  deGecken,  Wijs: 
Leght  eens  hand  over  hert ;  wat  dunckt  u  fel  ver ,  Tijs? 

132.  Aen  Andries. 

RYck werden  of  geleert,  Andries,  daer hoort verihnd toe: 

't  Is  wel  uw'gadingh ;  maer,  zijt  ghyder  welde  Man  toe? 
13;.   Dirck  vrjre  Vryer. 

TRvIrck  houdt  het  met  de  ruy  mt',  Neel ,  Ann'  en  Pieternel 
-*--*raft  hy  met  beurten  op ;  en  feght ,  hy  heeft  gelefen  , 
Twee  Meeirers  t'famen  wel  te  dienen ,  kan  niet  wefen  j 

Maer  dry  Meefterilènwel. 

.  154.  Gelijcl^  en  ongelijck¿ 

1T\E  Haeren  van  mijn  hoofd ,  fei  Klaes ,  zijn  niet  om  tellen.: 
••-'Ons'oockniet,  fpraken  twee  fijn'  pockige  gefellen , 

En 
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En  't  wicrde  licht  gelooft}  • 

Sy  'n  haddens  geen  op  't  hoofd. 
135.   A  en  Picternel. 

AL  roepen  fy  wat  !uyd,  en  denckt  niet  dat  s' in  nood  zijn, 
De  Vrijers,  Pieternel,  ofgeern  teGravegaen  : 

't  Is  lbo  te  leggen ,  Ja  j  maer  lus  is  't  te  verltaen : 
Sy  willen  wel  voor  u  wat  llerven,  maer  niet  doot  zijn. 

N! 
136.  Nietee  Van. 

Ecl  kreegh  een'  dicken  buyck,  by  nacht,  van  Jan  haerMan : 
Soo  docht  fy  ;  maer  't  was  mis ;  het  was  een  and're  Jan. 

Die  goe  Man  doolden  oock ,  en  docht  dat  Neel  fijn  Wijf  was ; 

Doe  't  Kindtevoorfchijnquam,  'k  hoor  datter  groot  gekijf  was, 
Of  't  Baftaert  heeten  molt.  Neel  had  het  wel  gekregen , 
Of  't  van  een'  vreemden  was  -,  die  meende  't  mé  ter  degen- 
lek  laet  het  fcheiden  by  de  wijfie  luy  van  't  land: 
lek  doopte  't  Kind  altoos  ,  Jan  Janfen  misverftand. 

157.  Jïljfe  verfchconingb. 

Amcr  en  lijdt  geen  leegh :  daer  derft  Reinier  mé  proncken, 
En ,  feght  hy,  ben  ickvol ,  ick  ben  natuerlickdroncken. 

N 
138.  Keur* 

't  1  S  foet  voor  't  Vaderland  te  fterven ,  fei  m'  een  Heer ; 
•*■  (Wil  hyder  lich  af  roemen  , 

Hy  magh  fijn  felven  noemen ,} 

Maer  langh  voor  't  Vaderland  te  leven ,  acht  ick  meer. 
139.  Verlicsje. 

"p\|El  ishaerEertjequijt  by  een  moy  jeughdigh  Heertje. 
-*-^  En  't fchijnt een  groot  verlies,  nadat  haer  Nel  gelaet: 
Maer,  als  men  't  wel  bevroedt,  't  en  is  maer  't  halve  quaed  : 
Daer  fchortte  wat:  't  en  was  haer  Eer  niet}  maer  haer  Eertje. 

140.   Jiorologïen. 

ORlogien ,  meeftendeel ,  zijn  wel  terecht  gedoopt } 

Men  voert'er  Oorlogh  mé ,  na  't  goed  light  en  verloopt  j 
Geftadigh  niew  krackeel  van  nellen  en  herftellen, 
Van  ongewis  vermaeck  voor  een  verfekert  quellen : 

En,  als  men  t'endenis, 
Is  't  weer  en  weerom  mis. 

En  die  der  op  vertrouwt  werdt  all'  uer  eens  bedrogen. 
Orlogien  fchijnen  half  Oorlogen ,  half  Oor-logen. 

Rrr    3  141.  Op 
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141.  Op  een  Bibel. 

'Oe Mannen,  hoort, 

Dit 'ft  heüigh  Woord 
Dat  God  acn  alle  luy  fendt : 
Een  Woord  foo  veel  als  duyfend. 

141.  WeUUed  [onder  danck. 

HOe  noemt  gh'  uw  Vader ,  Jan ,  een  Vreck ,  een  Gierigaerd  ? 
Hyis,  altoos  voor  u,  van  d'allermildfren  aerd : 

Want  hoe  hy  minder  geeft  en  meer  fpaert  al  fijn  leven , 
Hoe  hy  u  meerder  paft  te  laten  en  te  geven. 

143.  Langb  leven. 

OUd,ballingh,fiekenarm,noch  foecktdeMenfchniett'enden: 
Is  't  mog'lick  dat  men  noo  wil  fcheiden  van  ellenden : 

"  144.  Keur. 

1  Ck  vraeghd'  een'  droncken  Waerd , 
In 't  praten  bydenhaerd, 

Wat  hadtghy  liever,  Aert, 
Of  op  een  kreupel  Paerd 
Een'  Somcr-dao;h  te  hincken, 
Of  dat  ghy  op  der  aerd 

In  't  flijck  getuy  melt  waert, 
En,  'tBackhuysvol  vergaert, 
Uw  felven  foudt  verftincken  ? 

Heer ,  feid  hy ,  metter  vaert , 

Als  had  hy  't  my  gefpaert, 
'k  Had  liever  eens  te  drincken. 

145.   Trouw  ombaet. 
CY  zijn  maer fchaduwen ,  die  rijcke  Luyden  volgen 

^  Soo  langh  haer'  Sonne  lehijnt :  werdt  eens  het  Weer  verbolgen, 
EnfchijntdeSon  niet  meer-, 
Wegh,  fchaduw,  met  den  Heer. 

145.  AendeJVucrfeggers. 

't  ï  S  al  van  't  geck  met  u ,  ghy  etende  Propheten  : 
■■■  Ghy  hoort  of  alle  dingh,  of  niet  met  al  te  weten. 

147.  Verjlapen  tijd. 

A  Yn'  Kind'ren ,  laet  u  die  les  geven  : 
1  ̂  Hoe  langer  ilaep,  hoe  korter  leven. 

148.  Beefic- 

Mi 
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148.  Bceftdkke  redelickbeit. 

\T7  Aero  meet  Har  men  niet,  alsand're,  dathyborft? 
*»   Den  honger  verght  het  niet,  't  is  tegen  Hermans  borft. 

Waerom  en  drinck  ick  niet  onmenichelicke  togen , 

Als  die  my  Herman  verght?  't  is  boven  mijn  vermogen , 
En  tegen  heughen  meugh •,  dat  is,  ick  heb  geen  dorft. 

Wat  breeckt  iich  ymand  't  hoofd  met  my  te  liggen  moeyen  ? 
Waer  fiet  men  my  voor  aen  ?  vermagh  ick  meer  als  Koeyen  ? 

149.  Vifiten. 

Ifiten  op  een' lijft,  is  't  vuylfte  tijd  verdrijven 
Datoyt  ter  wereld  quamuyt  hoofden  van  de  Wijven. 

Kïappeyen,  blijft  byhuys,  daer  valt  genoegh  te  doen, 
Spaert  Tongh  ,  en  Tand ,  en  Lip ,  en  Kaeck ,  en  Koets  en  Schoen, 

Tot  dat  den  Oorber  kom':  't  voeght  Rocken  en  't  voeght  Broecken 
Om  boodfchappen  tegaen ,  niet  boodfchappen  te  foecken. 

150.   Griet  Peft-vry. 

A  L  woedt  de  Peil  in  ftraet  en  liegen, 

■^~*  Noch  noyt  en  heeftfe  Griet  gekregen. De  Peft  is  Pelt  >  foo  is  Griet  mé , 

't  Een  Mes  houdt  'tanderindefchee. 

151.  A' op  jet. 

T^  At  over  is,  iswegh,  dat  komen  fal,  is  niet: 

•*-^\Vat  is  het,  armemenfch,  'tpuntdatu  overfchiet? 

152.    Gtaf-fcbrift  vaneen'  Klappei. 

Hier  light  fy  die  geen  dingh  aen  't  fwijgen  konde  krijgen , Als  de  beleefde  dood ,  en  nu  alleen  beleeft. 

S'heeft  lbo  oneindelick  al  fprekendegeleeft, 
Dat  s',  of  Ie  fchcon  in  't  graf  voor  altijd  heeft  te  fwijgen , 
Noyt  foo  veel  fwij¿en  kan  als  s'  hier  gelproken  heeft. 

153.    Fafte  giffmgb. 

MOfr  yeder  quaed  oogh  wegh  en  yeder  boofe  hand , 

Wat  fagh  men  bandeloos' en  blinde  Li'en  in  't  land  ? 
154.  Op  de  Sibilderjf  van  Klaertje  KUps. 

W/  Aer  voor  is  lof  en  loon ,  die  defè  Schilder  krijght  ? 

»'V  Dit  dingh  gelijckthacr  niet,  Klaer  de  Klappei  ■,  hetfwijght. 155.  Khes<  t 
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1 5  ■> .  Klaes  beftrujft. 

'£  faeck  is  af  gemaeckt ; 
Klacseniljn  pockigh  Wijf ,  door  goeluy tuflchen  beiden, 

Zijn  echteloos  gefcheiden : 
Soo  is  hy  van  de  Ho.r  gcraeckr ;  ja  toch ,  geraeckt. 

1 5 6.  E'tge  forgb. 
TTOe  komt  ghy  foo  gevoedt ,  ibo  doorfpeckt ,  foo  doordick  j 

•*•  -*■  En  't  Paerd  dat  ghy  berijdt,  foo  been-doren  foo  mager? 
Hiel ick  mijn' Bucrman  voor:  fijn' antwoord  was,  hoort,  vrager, 
Mijn  Knecht  forght  voor  mijn  Paerd ,  en  voor  mijn  felven  Ick. 

157.   Graf-fcbrift  van  een  Advocaet. 

E  En  Uerwerck  dat  langh  heeft  geflagen  en  gewefen , 

("Een  Man  die  machtigh  heeft  gefchreven  en  gepleit} 
Is  onder  defen  Steen  in  't  doncker  wegh  geleit , 
En  nu ,  door  ongebruyek,  tot  roeit  en  rot  verwefen. 

Hoe  't  aen  den  ftililand  quam  van  wijlen  en  van  flaen ; 
Is  in  een  woord  gefeght ,  't  en  koft  niet  langer  gacn , 
Sijn  veer  en  fnaer  wasaf,  en  niet  weer  op  gewonden , 

Door  onkund  en  gebreck  van  Luyden  die  't  veritonden. 
158.  Aen  e  ai  y  del  e  Jojfrontr. 

/"^  Hy  mooght  uw  arme  vleefch  wel  gieren  als  een  Pop  •, 
^-^'t  Is  tegen  woord  igh  op,  en  mogelick  korts  op: 
Hoe  dat  het  binnen 's  jaersfal  zíjn  ,  is  niet  te  weten, 
Of  mog'lick  op  de  Been ,  of  mog'lick  op  gegeten. 

ijy.  Groot  er  hoop ,  Jlechtcr  koop. 

T"\Irck,  feghtmen,  heefterdry,  en  werdrdaeruyt geacht 
■*-J  Een  Lands-knechtin  het  Veld  van  meefterlicke  macht: 
Maer  Dircks  bekentenis  light  averecht  daer  tegen  ; 

't  Is ,  feght  hy ,  min  noch  meer  met  lijn  beitel  gelegen  , 
A \s  daer  't  veel'  Knechten  d'een  op  d'and're  laten  ilaen , 

En  'm  't  gemeen  verluym  geen  Werck  en  werdtgedaen. 
160.  Op  de  Scbilderj/  ran  moje  Macy. 

jTt  hoofd  gelijckc  u  foo ,  en  is,  als  ghy ,  foo  fraey , 

't  En  is  geen'  Sehildcry ,  het  is  uw  Spiegel ,  Maey. 
i6u  Aenjiti  op  fijrrContrefeitfcl. 

■OÖudtmyten'befren  ]  Jan , ff-  .-*  'k  Weet  niet  meer  als  ick  kan : 

»» 

'kSagh 
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'k  Sagh  niet  dat  ghy  ditwaert,  van  ond'rcn,  noch  van  boven- 
Maer,  nu  't  de  Schilder  ftveerc,  behoor  ick  't  te  gelooven. 

ï6z.  Aen  Klaes  Ljngh-Neus. 

"p\E  gaten  van  uw'  Neus  ftaen  foo  ver  van  uw'  Ooren ; i-TIck  weet  niet,  als  ghy  nieit,  Klaes,  ofghy  't  alkonthooren. 
163.  Aen  een' geblankttte. 

YX/Aer  zijtghy,  Pieternel,  doet  eensdat  Masker  af : 

*  *  'k  Wouw  wel  het  Kind  eens  fien  dat  God  uw'  Moeder  gaf, 
164.  Aen  de  felve. 

Die  u  fal  fchilderen  ,  hy  magh'erneerftigh  byzijn, 
'tEnfal  noy  t  Principad ,  noyt  anders  als  Copyzijn. 

165.  Aen  een'  Vriend. 
VErtrouwt  my  uw  geheim ,  en  houdt  het  wel  vertrouwt, 

En  onaficheidelick  als  aen  mijn  hertgetrouwt : 

'kHcb'tmcnighjaergeweeft,  en  ben 't  noch,  ililleweter: 
Kentghy  my  vanfoolangh,  mistrouwer,  en  niet  beter? 

1Ö5.  Blinde  Min. 

T>Etoovert  Mannevolck,  hoe  komt  ghy  al  uw'  fin 
-^-*Aen  vaetfche  voddery  te  hangen ,  en  noch  min  ? 
Het  koftelickft  van  al ,  daer  aen  gh'  u  loopt  vergapen , 
Of  't  yemand  met  een'  tangh  van  ftraet  wel  op  lbu  rapen  ? 

167.  Loos  berouw. 

TV /?  Eldt  gh'  all'  uw'  Sonden,  en  bcklaegts'  als  't  t'einden  't  jaer  is, 
•*■'  *En  meentfe  weer  te  doen :  verzijtghy  van  't  berouwen 
DatGodvereifcht:  ghymaecktniet  als  een'  Inventaris 
Van  vuyle  meubelen,  maer  die  ghy  wilt  behouwen. 

168.  Jan  Wdett-Baes. 

'  fi  *Rijn  ièght  haer  Jan  is  Baes  •,  en  moet  altoos  Baes  blijven : 
■*-  Maer  ,  vaker  wat  te  kijven  , 
Hy  moeter  onder  deur ,  want  Jan  foecktgeen  geraes : 

En  noch  blijft  Jan  al  Baes. 
169.  Dircks  tvenfeb. 

"r^\Irck,  feid'  ick,  datgaet  wel ,  'k  heb menighmael  gefeght , 
-*-^Dirckblijftalvrolick>  en  is  noch  den  oude  knecht. 

Hy  gaf  my  dit  beicheid;  'tis  waer  alfoo  ghy  feght,  maer 
'k  Wouw  dat  het  logen,  en  ick  noch  de  jonge  knecht  waer. 

II.  Deel.  Sss  170.  En- 
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170.   Engelfib  Vee. 

DIrck ,  gaet  ghy  foo  naer  Engeland  ? 
Doorliet  het  wel  aen  allen  kant  •, 

Ghy  iult'er  vreemdigheden  vinden 
Die  and'rc  Volcken  noyt  verfin-den: 
Maer  fchrickt  niet ,  foo  ghy  op  uw  pad 
Te  Landewacrt,  en  meeftin  Stadt, 

Veel'  Horen  beeftery  van  aen  fien  komt  t'ontmoeten; 
Met  even  groot  getal  van  Hoornen  als  van  Voeten. 

171.  Misverftand. 

GHy  lightmyophetlijfalslood,  ick  kan 't  niet  verdragen, 
Sei  Griet,  opzy  vanDirck  in  een'gehuerde  wagen; 

Als  lood?  fciDirckj  te  nacht  en  klaeghde  ghy  lbo  niet, 
Of  ick  u  laftigh  viel.   Wat  feght  ghy ,  Fielt  ?  riep  Griet  > 

Houdt  Hoeren  fulcken  rael  >  ick  ben  een'  Vrouw  met  eeren. 
Ja,  ja,  feiDirclc,  komthier,  verklaertvoordefeHeeren, 
Waer  fliept  ghy  defen  nacht  ?  waer  ?  fei  fy ,  te  Schiedam  : 
Sictof  ick  liegh ,  lei  Dirck,  en  ick  te  Rotterdam. 

1 7  i .  Mis-  medelijden . 

T?  E  klagen  wy  dien  Man ,  die  na  't  Schavot  toe  treedt  ? 
■*-'Hy  gaet  maer  ftcrven  ;  en  foo  doen  wy  alle  uren  : 
Daerin  verfchiilcn  wy  •,  hy,  de  verweièn  ,  weet, 
Hoe  korts  hy  fterven  fal ,  en  hoe  het  kort  fal  duren : 

En  wy  en  weten  't  niet:  lbo  is  die  Man  fijn' pijn 
Geruitelick  trerrooil  om  dat  fe  fal  beginnen 

En  einden  t'eenerftond.  Wie  weet  dat  van  de  fijn'? 
Dacr  is  meer  onderfcheid  -,  hy  fterft  met  volle  finnen. 
Wie  isdaer  feker  van?  hy  fterft  in  vol  berouw, 

In  't  midden  van  der  fijn'  en  and're  veel  gebeden. 
Wieiflerdie  diegunftnietgeern  uytkoopen  fouw?     » 

Hy  lluyt  fijn'  Reken  in  gh  met  een  Godfaligh  heden. 
Hy  fterft  aendachtelick,  enfpoedighengereedt. 

Beklagen  wy  dien  Man  die  na  't  Schavot  toe  treedt? 

17;.  Jan  TVijve-fm'tjter. CYnluye  Wijf,  feght  Jan,  is  in  nerlick  genegen 

^Om  wereks  genoegh  te  doen  :  maer  't  fchort  haeraen  vermaen : 
't  Is  met  haer  min  noch  meer  als  met  een  key  gelegen  -y 
Begeertmcn  'tvierdaeruyt,  men  moet  het'cruytflacn. 

174.  BouTe- 
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174.  Eonip-konji  in  dry  en, 

"p\Irck ,  pronckt  ghy  met  uw  Huys  als  meteen  defcigh  werek  ? 
-■-^Laet  fien  eens,  is  't  oock  Fraey,  Gemackelick  en  Srerck  ? 
Fraey,  heet  ick,  alseen  menfeh  ;  dien  hadtghy  nate  Apen; 

Of,  wiltghyoock,  een  Beeft  >  dat'sallerweeghrecht-fchapen  : 
Al  'tenckel  midden  in,  al  't  dobbel  aen  weer  zy; 
Soo  zijn  Gods  fchepfelen  ,  deredenloos'enwy. 
't  Gemackelick  paft  net ,  gelijck  de  fchee  't  Geweer  doet , 
Als  't  alrcruym,  niet  flopt,  en  't  al  te  nau,  niet  zeer  doet, 
Gelijck  de  Schildpad  woont  en  'tSleckjen  in  iljn'kluys, 
Nietgrooter,  yedcreen,  niet  kleiner  als  fijn  Huys. 
Sterck  noem  ick  dick  en  dicht  van  boven  en  ter  zijden  , 
Om  Regen  en  om  Wind  geruftelick  te  lijden  , 

Om ,  fonder  't  plaefteren  van  alle  daegh  weer  aen 
D'een  opdenand'ren  lap ,  fijn'jarenuytteftaen. 
Gebreeckt  hier  een  van  dry ,  't  en  is  geen  Huys  ter  ecren. 
En  ick  vergeeft ,  voor  oens ;  maer  ghy  moet  beter  leeren. 

175.  Aen  Wilm. 

W/  Hm ,  hebt  ghy  foo  veel  tijds  beleeft, 
*  *    En  blijft  ghy  altijdsonbcleeft? 

ij 6.  Onttt-aeck. 

'k  \T70uw  droomen  droomen  waer,  en  datter  noyt  geen v'  droomen 

In  menfehen  herflencn  aen  "tgaen  en  waer'  gekomen. De  nacht  is  voor  de  ruft,  de  ruft  is  voor  den  nacht, 

En  ick  heb  all'  mijn'  ruft  in  onruft  doorgebracht. 
Slaep,  feghm'en  dood  is  een  :  die  doodt  wil  zijn  moetftervcn, 
Diellaept  moet  fijn  gedacht,  diedoodtis,  't  leven  derven, 
'k  Heb  flapende  gedocht  dat  ruym  noch  reden  heeft , 
Wat  's  dat  voor  fterven  ?  'k  heb  mijn  felven  overleeft. 

177.  Milde  Klaes. 

iy"Laes,  armenoudSoldaet,  fpreecktvanmilddadigheit 
■*-^-Als  van  fijn' eigen' deughd,  niet  fonder  grond,  enfeit, 
Watpocchen  rijeke  Lien  met  veel  en  mild  te  geven  ? 
Van  daegh  enneem  ick  maer  vijf  ftuy  vers  voor  mijn  leven. 

178.  Tot  God. 

|  Ck  lijd'  aen  Oor  en  Oogh  •,  en ,  waren  bei  genelen, 
■*My  dunckt,  geluckiger  en  koft  geen  menfche  weien : Sss  2  Maer, 
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Maer ,  Heer ,  ghy  kent  mijn  nutft :  veel  beter  mis  ick  bei , 
Dan  dat  ick ,  wel  van  beigenefen >  nooder  fchei. 

D 
179.  Cromwels  Hoofd  op  Wefiimmflen  Snel. 

Tt  Hoofd  wouw  't  Opperhoofd  van  alle  hoofden  leven, 
Hier  is  het  halfgcluckt ;  daer  ichort  niet  aen  als  't  leven. 

180.  Glafen  hulp. 

IS  alle  dingen  oud»,  en  werdt'er  niet  geboren 
Gedacht,  gefeght,  gemaeckt,  dat  niet  en  was  tevoren? 

Komt,  laet  heni-antwoordendie  't  enckel  hebben  wil  j 
Waer  door  iagh  Cicero ,  en  hoe  was  Ccefars  Bril  ? 

181.  Befle  mode. 

't  \  701maeckfte  kleedfel  isvan  Mannen  naeckte  huyd 
*   Dat,  fonder  ongemack,  naeft  aen  het  fchepfelfluyt. 

't  Waer  wel ,  en  't  waer  niet  wel,  dat  Vrouwen  't  oock  foo  Helden  j 
Ick  weet  de  reden  wel,  maer  meenie  niet  te  melden. 

182.  Suyvcre  Tael. 

'klTjOuw  dat  men  Pifien  feid',  en  niet  meer,  Water  maken. 
*»  'cis  Duytfch,  en  drooger  Duytfch.  Oock,  foo  men  daer ontrent 

In  placrsvan  't  oude  woord,  ter  plaetfe  wel  bekent, 
Sou  melden  wat  men  maeckt,  wie  fouderniec  af  braken  ? 

185.  Onreden. 

TT  Oe  komt  het  Koren  dier?  doordrooght'enmisgewas. 
•*•  -*-Maer,  Rijckman,  weinighKoorn  is  Koorn  als  't  vele  was.. 
Hocderfcghy  't  Broer  of  Vriend,  in  hoogen  nood  verweig'ren, 
Of,  daerhy  't  hebben  moet,  tot  hooghften  prijs  toe  fteig' ren? 
Om  dathy  't  weinigh  heeft  gefoldert,  en  ghy  veel, 
Schropt  gh'  hem  den  buydel  uyt ;  of  worght  hem  by  de  keel? 
Of  faeght  gh'  hem  liever  doodt  als  dat  ghy  hem  geriefde  ? 
Enhielpthem  troofteloos  ;  en  heet  dat  Chriften  liefde? 

184.  Suj/mge  Arent. 

'k  CAgh  Arentopeen'duytiraen  dingen  omeen'Soo 
^  Van  Scharretjensofiöo, 

Daer,  niet  veel  etensaenis: 

Nu  weet  ick  op  een'  duyt  wat  Arent  voor  een  Man  is. 

185.  Voor" 
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185.  Voorficbtige  Thomas. 

Ljght  Tom  van  Londen  laet  te  bed , 

En  kort  fijn'  dagen ,  om  lijn'  nachten  te  verlangen ; lek  weet  by  na  wel  wat  hem  let; 
Hetfpreeckwoord  van  lijn  land  heet,  vroegh  op,  half  gehangen. 

186.  Hopman  Dirck. 

CY  liegen  't ,  die  verklaren 
^Dat  Dirck  geen  hert  en  heeft- 
In  allerley  gevaren 
Gevoelt  hy  dat  het  leeft, 
En  als  de  Popel-blaren 
Van'tminfte  windje  beeft. 

187.  Bloo  Jan. 

JAn  loopt  vroegh  uyt  den  ftrijd,  dwers  door  verwijt  en  fchanden, 
En  redekavelt  ftijf; 

Sijn'  voeten  zijn  niet  min  verbonden  als  fijn'  handen 
Ten  dienlte  van  fijn  lijf. 

Maer,  Jan,  nietaverecht,  feid' eener.  Averccht? 
Sy  gaen  gelijck  mijn  neus,  riep  Jan;  is  dat  niet  recht? 

188.  Noch. 

ICkvluchteniet,  fei  Jan ;  ick  liep  maer  na  'tquartier, Om  met  der  haeft  te  feggen , 

Men  hoefde  noch  in  't  veld  een  duyfend  Man  dry  vier , 
Of  onder  fou  men  leggen. 

189.  Noch. 

HEtwaiTer  heel  van  't  mal,  fei  Jan,  in  ons  gevecht: 
De  Vyand  fpaerde  noch  den  Meefter,  noch  den  Knecht  5 

't  Gingh  al  in  Spaenderen :  en  als  men  't  eens  moft  lefen 
In  's  LandsHiirorien,  en  zijn  wel  onderrecht, 
Daer  'tal  vermoort  wouw  zijn  moft  een  de  wijfte  weien. 

190.  Noch. 

JAn  fpaertfijn  lieve  lijf  daer  't  andere  verfpillen, 
En  weert  fich  doorgaens  met  fijn'  Hielen  en  fijn'  Billen : 

Want,  feght  hy  wijflèlick, 

De  dood  is'yfielick. 
En  met  de  dood'  is  niets ,  met  blood'  yetsuyt  te  rechten  > 
Daer.  moet  wat  blijven  om  voor  't  Vaderland  te  vechten. 

Sss  3  ipi.  Noch. 
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19 1.  Noch. 

ALs  't  aen  de  Man  fal  gaen ,  fcght  Jan ,  ick  moet  bekennen , 
Mijn  hert  wil  achterwaeres ,  'ken  kan  het  niet  ontwennen : 

Maer ,  als  ick  oock  mijn'  eer  daer  tegen  voor  fal  ftaen , 
lek  ben  geen  flecht  Soldaet  als  'c  aen  de  Vrou  w  fal  gaen. 

191.  Uocb. 

"An  quam  geloopen  uyt  den  flagh , 
En  riep  aen  d'eerfte  diehy  fagh ; 

Ick  gaf  my  moedigh  op  de  poft , 
En  proefde  wie  my  volgen  koft  j 
Maer  fiet ,  daer  was  geen  volgen  aen , 
Ick  fcheen  te  vliegen ,  fy  te  gaen :    . 

Sy  winnen  't  mog'lickin  den  ftrijd  ■, 
Maer  in  't  wel  loopen  zijn  fy  't  quijt. 

193.  Noch. 
JAn  is  van  flecht  Soldaet,  door  Vrienden  ,  Geld  en  Magen, 
Totopdenhooghftentrapgekuypt,  gekruyt ,  gedragen : 

't  Is  feldfuem ,  hoc  het  hoogh  en  't  lage  t'famen  ftaet : 
Jan  is  al  Coronel,  en  noch  al  flecht  Soldaet. 

194.  Trijn  geivacrfihouwt. 

HPRijn ,  zijtgh'  uw  Eertjequijt,  en  is  het  Jan  fijn  werek  ? 
•*■  En  gaet  gh'  hem  roepen  voor  den  Rechter  of  de  Kerck  ? 

Siet  voor  u  •,  men  lal  daer  niet  vragen  naer  de  reden 

Waerom  't  Jan  heeft  gedaen ;  maer,  waerom  Trijn  geleden. 
195.  Aai  ceneti  Scherm-mccfier. 

tf^Hy  hebt  den  naem  verkregen 
^""Van  een  goet  vinnigh  Vechter,  Klaes } Maer  't  is  maer  poppe  goedje,  Baes, 
Met  poppen  aen  den  degen. 

196.  Scbcrm-kl'-nfi. 

COon,  zijtghy  geen  Soldaet, 
^Die  op  uw'  vyandgaet, 
Ên  moet  hem  fien  te  breken 
Met  houwen  en  met  fteken  > 
Gedenckt  aen  mijnen  raed, 

En  hoed'er  't  woord  op  flaet  -, 
Sv 
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Sy  dient  de  menfchen  nier,  de  rappe  konft  van  fchermen, 

Dies' anders  beilgen  als  om  lkh  ce  befchermen. 
197.  itisroem,  aen  ten  Meeficr  Luytenift. 

T"\Irck,  roemt  ghy  't  voor  een'  kon  ft  uw  praten  tuflchen  't  fpelen, 
-'-^'Sicthocons'oordeclen ,  het  uw'en't  mijne,  fchelen  •, 
lek  houd  't  voor  een  gebreck ,  en  voor  een  feker  merek 
Van  blinde  door-gewoont'  en  Papcgaeyen  werek. 
Uw'  vingers  doen  den  dienft ,  en  weten  't  niet :  uw'  finnen 
En  geven  haergeen'  hulp :  want,  fouden  die  beginnen , 
En  lbecken  binnen  u ,  wat  vinger  hoe  en  waer 
Wat  niews  doen  hooren  moght ,  en  op  wat  band  of  fnaer, 

Ghy  hadt'er  hals-werck  aen ;  en  koft  ghy  van  u  krijgen 
Dathoorens  wacrdigh  waer,  ten  miniten  foudt  ghy  fwijgen. 

198.  Keel  en  Snaer. 

Et  ruchtigh  ingewand  van  beeften,  dat  het  dwingen 
Van  onfe  vingeren  foo  lieffelick  doet  fingen  , 

Schijnt  lijdelick  te  zijn;  maer,  Trijntjen,  alsghy  roert, 
En  uyt  die  blancke  borrt  een  Hemelfch  toontjen  voert, 

Dat  all'  mijn'  finnen  raeckt ,  dan  roep  ick  uyt ,  och  armen , 
By  vochte  levende,  wat  zijn  ibodrooge  darmen  Í 

199.  Aen  eenen  niewen  Burgemeeftcr. 

TCk  docht  het  Burgemeefterfchap 
-*■  Was  niemands  werek  in  groóte  Steden , 
Als  luyden  op  den  hooghilen  trap 
Van  deughd  en  wetenfehap  getreden  : 
Dat  docht  ick :  maer  ick  fcheider  van , 
Nu  ghy  het  kont  bedienen ,  Jan. 

100.  Modes  kxacht. 

Angh  had  ick  vruchteloos  Dirckföecken  tebekeeren 

En  t'fijner  laligheit  het  vloecken  af  te  leeren. 
Het  luckte  niettemin ,  en  endlick  wierd  ick  't  wijs, 
En  feid'  hem  maer  een  woord ,  men  laet  het  te  Parijs. 

101.  Of  een  Boe ck^  van  de  [impelen. 

TT  Et  Apothekers  Boeck  dat  Jan  heeft  uytgegeven 
"■"-*■  En  is  maer  half  volfchreven  , 

Daerzijn geen' iimpelen bekent,  of'tfpreecktervan, 
En  niet  een  woord  van  Jan. 

202.  Dircks 

L 
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202.  Dircks  keur- 

MEn  fchreef,  Trijnlagh  in  ftervens  nood , 
En  woufc  Dirck ,  haer  Man,  fien  leven , 

Hy  moft  fich  ftracks  op  wcgh  begeven  : 

Sien  leven?  feid'hy,weghj  ick  faghfe  liever  dood. 

203.  Andries  voor  Recbt. 

ANdries  moft  kennen  of  ontkennen: 

't  Was  door  geen'  derden  vvegh  t'ontgaen 3 
Aen  'c  liegen  wild'  hy  niet  gewennen , 
De  fchuld  was  klaer,  hy  mofter  aen. 
Noch  en  verloor  hy  fijn  verftand  niet : 
De  Rechter  fprack  met  groóte  drift , 

Kent  j  of  ontkent,  is  dat  uw' hand  niet? 
Neen,  feid'  hy,  Heer,  'tismaermijnfchrift. 

204.  Mijn  verjaren  op  den  4™  September  KÍ71. 

"^T  Och  eens  September,  Heer! 
*-^  Hoeftaet'er  langh  gefchreven 
In  't  Boeck  van  mijn  langh  leven , 
Noch  eens ,  en  dan  niet  meer  ? 

Ick  bedel  om  geen'  dagen, 
Naer  dat  ghy  'r  my  foo  veel , 
Soo  goede,  voor  mijn  deel, 

In  't  leven  hebt  verdragen. 
Om  een' gunftbidickfeer  j 

Leert  my  my  foo  bereiden , 
Als  of  ick  ftond  tefcheiden, 
Meteen  noch  ,  en  niet  meer. 

205.  Dircks  Eerb.ierheit. 

TvJ  Eel  ilierf ;  en  op  haer  laeiï  beftond  haer  Dirck  te  vragen , 
■*-  ̂  Wie  hy  beft  trouwen  fou ,  als  ly  waer  uytgedragen. 
Wel,  feis',  is  'tfulcken  haeft,  foo  trouwt  de  Duy  veis  Moer. 
Neen ,  fprack  hy,  dat  waer  fchand  en  bloedfchand,  Duy  veis  vocr> 
Soo  fonder  omme  iien  de  Moeder  te  gaen  trouwen  , 

Na  'k  met  haer  dochter-lief  foo  langh  huvs  heb  gehouwen. 

206.  Sm- 
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2or».  Suynige  Thomas. 

ALs  Tomdekop  afmoft,  befocht  hem  fijn  Barbier, 

■¿~*  En  bood  hem  'r  Scheermes  aen ,  om  nerjens  uy  t  te  komen , 
Als  'top  een  fterven  gingh  :  Neen ,  feid'  hy,  blijft  van  hier  -, 
De  Koningh  heeft  met  my  een  pleitjen  ondernomen , 
Wie  mij  n  Hoofd  hebben  lal :  eer  dat  is  afgedaen , 

Hangh  ick'er  uyt  mijn'  Bors  geen'  onkoften  meer  aen. 
207.  Cromwel. 

HOe  fiet  het  Hoofd  foo  fuer  dat  hier  ftaet  op  den  Toren  ? 

Als  't  Olivier  ontviel,  washy  niet  wel  ge fch oren. 
208.  Morus  Wijf. 

't  W/  Yf  kreegh  een'  ionen  Soon :  dat  's  wel ,  fei  Vader  Tom , 
*  *  Dieniet  moe  Dochterswas, hierbad'tghydickmaels  om. 

Een  Jongen  was  uw  wenfch  :  als  ofghy  't  hadt  bedongen , 
Hier  hebtgh'  een' Jongen  nu ,  en  voor  altoos  een' Jongen. 

_^  209.  Aen  Pier. 
JT  Ier ,  fpringht ghy  twintigh  voet? 

Ick  wouder  noch  wel  ks  meer  ipringen  dan  ghy  doet. 
Maer  letter  op ,  ick  wou  wel , 
Scheelt  machtig  h  van ,  Ickiöu  wel. 

210.   Trijns  Biecht. 

'"pRijn  biechten  onder  meen  haer'  fonden ,  dat  s'  in  't  Hoy 
-■■  Geraeckt  was  onverhoeds  W:h.  afine  Englifh  Boy. 

En  wat  gebeurde  daer?  fei  Heeroom^  biecht  ter  degen. 

Ghy zijtcen  oudegeck ,  feiTrijn,  foogh'ernftigh  vraeght, 
Als  ofghy  't  niet  en  wift,  wat  dat  een  jonge  Maeghd 
En  een  moy  Knechtje  doen ,  tegaer  in  't  Hoy  gelegen. 

311..  Wiskonfl. 

\/i  En  lachte  met  een'  Boer  aen  eenen  voet  gelpoort. 
■*-*-*Hy  loeghdelacchersuyt,  enfeide,  wil 'rPaerd voort, 
Met  d'een  zy  van  fijn  lijf,  dat  eene  fpoor kan  redden , 
Ghy  fult  haeft  d'anderzy  fien  volgen  -,  wie  wil' wedden  ? 

212.  Twcedeïhunde:  Pojl. 

'C'R.ans  fat  op  een  ftijf  Paerd  ,  dat  t'enden  adem  was : 
■*-  Een  Pofte-looperriep,  wijck  en  maeckruymbaen,  ras. 
Watilaeje?  fiejentet  hoe  dat  ick  met  de  Poft  ry  ? 
Wel,  fieje  niet,  fei  Frans,  hoe  dat  ick  op  een  Poft  ry? 

II.  Deel.  Ttt  213.  Ruy- 
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215.  Kujter-raed. 

WH  't  lamme  Paerd  niet  voort,  en  wilt  gh'er  raed  toe  weten, 
Riep  my  een  Spreewer  toe  op  fíjn  gemackgefeten , 

Bindt  wat  Hoys  aen  een'  fpar ,  en  voert  die  lans  voor  uyt, 
Het  hongerige  Beeft  fal  volgen ,  feide  Guyt. 

214.  Schepen  Jan. 

JAn  Ja-broer  in  den  Schepen-ftoel 
Neemt  geen  vermaken  in 't  gewoel 

Van  duyft're  Boecken  door  telefen  , 
Om  Rechtsgeleerd  te  leeren  wefen : 
Hy  wijft,  naer  alle  ftemmen  gaen ; 
Want ,  feght  hy ,  van  der  jonckheit  aen 

Heeft  m'  hem  geleert  te  moeten  prijfen 
Al  wat  de  Heeren  willen  wijfen. 

215.  Noch. 

JAn  in  den  Schepen-ftoel !  Jan  Rechter  van  de  Stadt ! 

Jan  in  de  Rechten  pas  ervaren  als  mijn'  Kat  Í 
Wee,  feid'  ick,  Borgeren,  wee,  Weduwen  en  Weefen. 
Maer  men  berichte  my ;  fy  hebben  niet  te  vreefen ; 

De  Rechtsgeleerde  zijn 't  j  daergaet  men  'tvonnis  halen, Dat  Wees  en  Weduwen  flechts  hebben  te  betalen. 

Doe  hiel  ick  my  vernoeght ,  en  feider  niet  meer  van , 
Dan  dat  mijn  Kat  foo  licht  een  Schepen  waer  als  Jan. 

2 1 6.  Jan  de  quaed-fpreker. 

DAer  wordt  van  Jans  weliprekentheic 
Aen  alle  kanten  veelgefeit; 

Maer ,  naer  ick  hoore ,  Jans  welfpreken 
Loopt  meeft  op  alle  mans  gebreken  j 
Soo  dat  men  wel  magh  feggen ,  Jan 
Is  een  ieer-wel-quaed-fprekend  Man. 

217.  Bloo  Dirck. 

CY  mogen  't  met  haer  lijf  bekoopen 
^  Al  dien  't  perijckel  luft  te  loopen ; 
Dirck  meent ,  het  is  de  kloeckfte  Man , 

Die  't  aller  kloeckft  ontloopen  kan. 21 8.  Kamp- 
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Sneldicht.  cjf 
218.  Kampvechterj. 

Aet  Chriftelick  bewegen 
'All'  ondeughd  overwegen  j Laet  elck  fich  onderrechten 

Met  Reden  en  met  Rechten  : 

Men  endight  noyt  ter  degen 
Gefchillen  met  den  Degen ; 
All'  die  fe  foo  beflechten 
Zijn  boofe  Lien  of  flechten. 

219.  Op  de  verbrande  Dr uckery  van  den  Heere  Schepen  Blaeu. 

"T\Oe  Koper  en  Papier  tot  Kooien  Afch  befweeck, 
■*-^En  geen  geweld  en  hielp ,  wat  dat  men  goot  en  hoosde^ 
Stond  y  der  een  vermoey  t  om  't  heete  vier  en  bloosde  j 
Daer  waiTer  een  alleen  die'r  Blaeu  op  ftond  en  keeck. 
Beklaeghlick  een  alleen ,  daer  all'  de  Werelds  Rijcken 
Deel  dragen  in  uw  Schá,  van'tWeften  ver  in 't  Ooft, 
Kan  foo  gemeen  e  rouw  y  et  geven  t'uwer  trooft , 
Ghy  fult  niet  langh  alleen  Blaeu  op  't  verlies  ftaen  kijcken. 

220.  In  de  Comedie. 

"1X7 Ie  is  die  Koningin ,  die  trotfe  Majeiteit, 
"  *  Die  uyt  haer  goud  gewaed  íbo  groóte  dingen  feit  ? 
Wacht  maer  een'  uer  of  twee ,  en  monfterts'  uyt  die  kleeren , 
Ghy  fult  de  Kleuter  nau  met  een  geficht  vereeren. 
Siet,  blinde  Vryertjens,  dusgaet  hetmethetgoed 

Daer  van  u  't  uytterlickfoofot  verfuchten  doet: 
Ontkleedts'in  uw  gedacht  van  Spieren  en  van  Vellen  , 
Die  s'  uw'  onnofelheit  foo  fchoon  voor  oogen  ftellen ; 
Wat,  meent  ghy,  fitter  in?  een  rammelend  geraemt, 

Daer  voor  ghy  fchricken  foudt  waer  dat  ghy  't  tegen  quaemt  3 
Wilt  ghy  genefen  zijn ,  gebruycktgoe  wijfe  Brillen 
Om  met  verftand  te  fien  door  Borften  en  door  Billen  : 

sk  Weet  dat  ghy  feggen  fult ,  wegh  met  deToovery, 
De  fchoonfte  Juffrouw  is  een  leelickdingh,  alswy. 

221.  Trijns  Voordacht. 

T~\  Aer  werdt  een houwelick  gefchickt  van  Klaes en  Trijn  } 
■*--^Maer  Trijn  en  luy  ftert  niet  -,  Klaes finght  haer  al  te  fijn. 

Ttt  2  222.   Ster- 
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'122.  Sterven. 

DOodt  zijn  en  is  niet  meer  als  een  quaed  leven  derven 

Om  in  dereewighekeen  beter  te  be-erven : 

't  Zijn  maerde  pijnen  van  doodt  worden  die  't  bederven  ■, 
Sooichrickt  de  vrome  niet  voor  doi  dt  zijn ,  maer  voor  fterven. 

225.  Aen  Dirck. 

DTrck,  vraegd'  ick ,  hebt  ghy  niet  meer  voorraeds  van  verftand, 
Dan  dat  u  een  quaed  Wij fs  paer  handen  overmant? 

'k  Neem  dac  s'  u  altemets  wat  krabbelen ,  wat  nood  ift  ? 

Wat  nood  ?  fei  Dirck;  het  zijn  thien  nag'len  aen  mijn' dood  kift. 
224.  Menfchen  onkunde. 

DEgrootfte  wetenfchapdie  Menfchen  fich  vermeten 
Is  'tallerminfte  deel  van  't  geen  fy  niet  en  weten. 
225.  Op  's  Menfchen  Wandel  voor  God,  befchreven  doorT),  S.  Simonides. 

TP\Oor\vandek ,  Chriftenen,  dit  wandel-pad  met  vlijt, 
-*-^'t  Is  weer  begin  nenswaerd  als  ghy  ten  einde  zijt. 
Verveelt  her  uw  geiicht,  ick  fal'tu  leeren  lefen, 
Soodat  gh'er  van  gevoed r  en  noyt  veriaedtfult  wefen : Leeft  dele  Blacren  eeril,  en  dan  Simonides: 

Sijn  Leven  en  fijn  Boeck  zijn  al  de  felve  Las. 

116.  Op  het  geluckjgh  bergen  van  D.  Goethals,  wel  eer 

m  't  Leger  overz.eilt. 

l~^\Oe  d'onverzeerde  kiel  d'onmachtige  dé  kraken , 
-^-'Doe  Spijcker ,  Spar  en  Spaen  en  Plecht  en  Planken  braken  : 
W7ierd  Goethals  met  de  reft  gedompelt  in  den  Vloed  : 
Neen,  nietals  'tonderlijf;  den  hals  was  al  tegoed, 
Den  hals,  die  onfe  Schuyt  in  't  midden  van  de  ftroomen 
Noch  moet  verdedigen  voor  't  overzeilend  Roomen. 
Wat  hiel  hem  boven  ftroom  ?  de  krachten  van  fijn' Jeughd , 
Sijn  Lijf  dreef  op  fijn'  Ziel ,  fijn'  Ziel  dreef  op  haer'  Deughd , 
HaerDeughd  was  haer  Geloof  >  en,  mitshy  wasaen'tfincken, 
Goddeed  hem  Peters  gunft,  en  fchorttefijnverdrincken  ; 
En,  fchoonhem  Jonas  lot  al  overkomen  waer, 
Soo  was  hy  in  de  hoop  van  weder  ftranden  :  maer 

't  Was  Ninive  teveel,  alkons' hem  weder  viflen, 
Sijn  faligh  prediken  dry  dagen  langh  te  miiTen. 

227.  O  o  gen- 
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127.  Oogentroofl  aen  de  Vrouw  van  S'.  Anneland. 

A  Ls  't  op  een  fterven  gaet ,  fiet  m'  het  Gefight  eerft  breken  : 

~~*  En  dat ,  die  zeftigh  jaer  en  thien  meer  heeft  geleeft, Of  fterfc ,  of  fterven  gaet ,  en  lijdtgeen  tegen  fpreken. 

Is  't  vreemd  of  buytens  tijds  dat  hem  't  Gefight  begeeft? 
Maer  dien  het  ftervende  begeeft,  verliefen  Hooren 

Gevoel  en  Smaecken  Reuck ,  en  fterven  daer  op  heen : 
Ghy  leeft ,  en  hebt  van  vijf  maer  eenen  fin  verloren  j 
Bedenckt  uw  voordeel  eens  >  het  is  noch  vier  om  een. 

Twee  halve  mis  ick  fchier ,  en  leev  niet  ongerufter 

Dan  doen  ick  van  de  vijf  bedient  was  in  't  geheel  : 
God  hebbelofvanals;  komt  met  my,  lieve  Sufter, 

En  danckt  hem  voor  't  verlies  van  maer  een  vijfde  deel. 
Wat  klagen  blinde  Lien ,  die  't  werden  op  haer' dagen  ? 

Wat  dunckt  haer  datter  meer  fienswaerdigh  fal geichien 
Dan  watter  is  gefchiet  en  fy  foo  dickmael  fagen  ? 
En  zijnfe  noyt  fiens  fat  ?  wat  loecken  oude  Lien  ? 

Die  wel  vergadert  heeft ,  moet  op  't  vergadert  teeren  ; 
Of  fijn  vergaderen  is  moeyte  fonder  vrucht: 

En ,  wil  hy  dagh  op  dagh  't  vergaderde  vermeeren , 
Soo  kieft  hy  forgh  voor  ruft ,  en  onruft  voor  genucht. 

Teert  wel  en  danckelick  op  wat  gh'  in  foo  veel  dagen 
Ter  Werld  hebt  geilen ;  'ten  is  geen' kleine  Som. 
Dat  voordeel  hebben  fy ,  de  blinde  die  eens  fagen , 
Voor  uy  t  en  fienfe  niet ,  maer  heel  wel  achter  om. 

En  neemt,  ghy  faeght  voor  uyt,  het  fou  foo  weinigh  duren, 

By  't  geen  verloopen  is ,  al  wat  ghy  hadt  te  fien , 
Dat,  die  u  d'oudenamen  fchonck  de  nieweuren, 
Soud  u  oneindclick  verlies  en  fchade  bien. 

Nu  hebben  ghy  en  ick  een'  menighte  vanjaren 
Met  uytfien  and'ren  veel  haer  uytfien  overleeft  j 
Wy  hebben  'tal  bcfien  ,  en  zijn  ruym  wel  ervaren 
Wat  defe  Werld  fiens  en  niet  fiens  waerdigh  heeft. 

Het  infienreft  alleen,  daer  door  wy  ons  gewennen 
Ons  fel  ven  te  doorfien  en  al  wat  in  ons  is, 

Waer  door  w'  ootmoedelick  voor  God  alleen  bekennen 

Waerw'  in  verlegen  zijn  om  fijn' vergiffenis. 
Ttt  3  Dit 
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Dit  infien  is  foo  nut  en  eifcht  lbo  landen  ftade, 

En  is  een'  oeffeningh  daer  iteeds  foo  veel  aen  fchort , 
Dat,  waren  wy in  'twerckmetinfienvroeghenfpadc, 
Wy'quamen  alle  daegh  weer  nieweftae  te  kort. 

Siet  wat  een  tijd,  verdrijf  voor  Menichen  fonder  oogen  , 
Siet  wat  het  befigheits  den  befighften  verweckt , 

En  of  't  wel  in  der  daed  een'  faeck  is  van  medoogen , 
'c  Gefichte  quijt  te  zijn  dat  hier  niet  toe  en  ftreckt. 

Neemt  mijn'  eenvoudige  vermaningen  in 't  goede } 
'cZijn  fpruyten  van  een  Oud  door-Broederlick  gemoed : 
lek  weet  het ,  en  danck  God ,  het  is  ten  overvloede , 

En  beter  feid'icku»  doet,  Sufter,  foo ghy  doet. 
In  Zee%  niet  ver  va»  onfe  Strand , 

In  's  Koninghs  Jacht  van  Engeland. 

Einde  des  Jès-en-tlpintighjlen  Boecks. 

S  E  V  E  N- 
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SEVEN-EN-TWINTIGHSTE  BOECK. 

VERTALINGEN. 
Hoc  genere  exercitationis proprietas  Jplendorque  yerborum,  copia 

figurarum ,  "pis  explicandi ,  pr&terea  imitatione  optimorum 
fimilia  inyeniendi  facultas  paratur.  Simul  qu&  legentem  fe- 
fellijfent ,  transferentem  fugere  non  pojfunt :  intelligentia  ex 
hoc  &  judicium  acquiritur.  Plin.  Sec.  Ep.  L.  7. 

1 6e"  P/alm  uj/t  den  Franfchen  Rijm  van  Beza ,  ten  natftoften. 
Sois  moy ,  Seigneur ,  ma  garde  &  mon  appuy. 

1. 

Eeft  ghy ,  ó  Heer,  mijn  byftand  en  mijn'hoê, 
'.  Want  op  dy  ftaet  mijn  eenighfte  vertrouwen : 
Seghtdan,  mijn'  Ziel,  en  fpreeckt den Heere toe > 
Ghy  hebt  op  my,  Heer ,  alle  macht  behouwen , 

En  evenwel  kont  ghy  van  my  niettrecken 
Hetminfte  werckdatdy  te  nut  kan  ftrecken. 

2. 

Mijn  opfet  is  den  goeden  goed  te  doen , 
Die  daer  met  recht  wei-levens  lof  verdienen , 
Maer  leed  op  leed  fal  treffen  en  verdoen 
Den  genen  die  den  vreemden  Goden  dienen : 
lek  en geraeck  aen  haer bloed-ofter-fond  niet, 
Haer'  namen  felfs  en  heb  ickin  den  mond  niet. 
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GelooFc  zy  God  die  my ,  foo  wel  bedacht , 

Aenwijfing' geeft  om  dit  pad  in  tekeeren  : 
Want  f  dat  is  meer )  ick  hebbe  dagh  noch  nacht , 
Gedachten  die  my  niet  ten  goedeleeren: 
Soofien  ick  dan  op  mijnen  Godgeftadigh  , 
Oock  blijft  hy  my  ter  rechter  hand  genadigh. 

Siet ,  hier  dan  is  mijn  hert  foo  vrolick  af, 

Mijn'  tonge  lacht ,  mijn  lijfis  vol  vertrouwen  j 
Dewijl  iek  weet  dat  ghy  in  't  holle  graf 
Mijn  leven  niet  fult  lijden  te  verouwen  , 
En  dat  ghy  wilt  in  geener  hande  maten 

Uw'  Heiligen  verrotting'  voelen  laten . 
6. 

Veel  liever ,  Heer ,  (lelt  ghy  my  op  den  wegh , 

Die  my  geley'  naer  een  heilfamer  wefen ; 
Want,  inderdaet,  daer  is  geen  vreughd  oprecht, 

Als  in  't  geficht  van  dijn  verheef  lickt  wefen : 
En  in  dijn'  hand  is ,  en  fal  altijd  blijven  , 
De  volle  vreughd  die  eewighfal  beklijven. 

Beginvan  den  89.  Pjalm  uyt  het  Franfch,  op  ""tnnnjle. 
Du  Seigneur  les  bontez  fans  fin  je  chanterai. 

DEs  Heeren  goedigheit  verbreid  ick  fonder  end , 
En  maeck  den  Volckeren  lijji  booge  trouw  bekent. 

Want,  buytentwijrreUog-h,,  'eiseen befluyedat  vaftftaet, 
Dat  fijn  genade  duert  gelijckden  loopgepaiVgacc 

Van  all' de  Hemelen  ,  die  nergens  en  gebreken  ; 
Ontwijffelick  beiluyt  van  fijn  betróuwbaer  (preken. 

Het  onnut  moy..    Volgens.  Martial,    12.  50. 

Daphnonas,  Plátanos  acaërias  Cuprefïos. 

\7Rouw,  uw'huys  isvolgeflickcrs, 
*'  't  Spiegelt  aller  wegh'  om  beft  •, 

Steenen  als  vergl'aefde  knickers 
Staen  ter  Schouwen  ingeveft , 

Vloe- 
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Vertalingen. 

Vloeren  als  bevrofen  ftroomen 

Decken  d'aerde  van  uw'erv'; 
Al  wat  Steenen-quifters  droomen  , 
Al  haer  koftelick  verkerv', 
Al  wac  beitels ,  al  wac  fchaven 
Redden  konnen  tot  den  koop , 

*    Al  wat  hamer  kan  beflaven , 

Vind  ick  t'uwent  over  hoop. 
Maeruw'  vloeren  zijn  foo  yfigh, 

En  uw'  Trappen  fbo  gelad , 
Dat  de  luyden  dencken  by  fich  , 

Odie  t'huys  gebleven  had  , 
Dacr  men gaen  magk  Tonder  glyen 
Met  de  voeten  in  den  ichoen , 
Daer  de  Vrouw  kan  fien  en  lyen 

Dat  de  Man  fijn'  longer  boen', 
Daer  het  fpouwen  buyten  boet  is, 

Boet,  die  hier  t'ontgelden  ftaec, 
Boet  j  die  bitter  als  h  et  roet  is , 
Boet  van  vrouwen  fuer  gelaet. 
Kom  ick  trillen  uyt  het  flijck  ,  en 
Uyt  de  Sneew,  en  uyt  den  Wind  , 

'k  Dervuw'  fchoorfteen  niet  bekijcken, 
Daer  ick  foo  veel  Marmers  vind  j 
Marmer,  Ebben,  Alabafter, 
Daer  ick  dan  foo  wel  by  voegh , 

Datu  duncktmijn  aenficht  paft'er 
Koud,  enbleeck,  en  ftijf  genoegh: 
Wie  fou  fulcke  fteenen  vergen 

't  Vyer  te  dragen  uren  langh , 
't  Is  de  Diamanten  tergen , 
En  de  befte  valt  het  bangh. 

Meen  ick  my  de  warmt  te  geven 
En  verwandelen  de  kouw , 

'tWaerten  naeften  te  vergeven; 
Maer  mijn'  voeten  zijn  te  rouw : 
Wie  fouflijcken  flobber  gonnen 
Sulcke  vloeren  te  begaen , 

II.  Deel.  Vvv  Wie 
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Wie  foud  't  doen ,  en  flapen  konnen 
Naerde  mifdaed  waer  gedaen  ? 

Klaegh  ick  van  gefonder  mage. 

Roept  fy  moord  van  hongers-nood , 
Wie  fou  fulcken  Tafel-fchrage , 
Sulcker  Stoelen  Ebben  poot 

In  gevaer  van  voeten  ftellen , 
Sulcken  krakenden  Servet, 
Sulcke  dunne  Tafel-vellen 

In  gevaer  van  vuyl  en  vet  ? 

Soeck  ick  't  ruften  op  den  avond. 
En  den  ftroy-fack  op  het  bed, 
Ofdepluymendiemen  na  vond, 
Sachter  dan  'tWeft-Indifch  net, 

Wie  fou  fulcken  Trap  befteig' ren 
Pie  na  fulcken  Kamer  leidt , 

Daer  men  fulcken  Bed  fou  weig'ren 
Aen  der  Paufenheiligheit. 

Somma,  't  huys  is  niet  te  laken, 
't  Is  vol  koftelick  vermaken 
Van  de  vloeren  tot  de  daken , 

't  Heeft  wat  handen  konnen  maken 
Aller  luyden  aller  fpraken  : 
Waer  begeerte  na  kan  haken 
Siet  het  ooge  rondom  blaken , 

Mochten  't  grage  finnen  fmaken , 
Mochten  't  hand  of  voeten  raken : 

Maer  fy  mogen  't  niet  genaken , 
Alle  micken  zij nder  (laken  •, 
Slapens  nood  met  nood  van  waken , 
Ongerief  van  holle  kaken  , 

(Seker'  hulpe  regen  't  braken} Tanden  die  van  koelte  kraken , 
En  veel  liever  korden  braken, 

Ongebruyck  van  alle  faken 
Tafel,  Bed,  Steen,  Hout  en  Laken, 

Is  het  fekerft'  dat  m'er  fiet : 
Vrouw,  hoe  welen  woont  ghy  niet ! 

op 
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Op  mijn'  afbeeldingh  korts  voor  mijnen  Trou-dagh gemaeckt,  uyt mijn  Latijnjcb. 
Moment,  defult.  p.  63. 

Tabella,  fare,  quanta  me  vis  gaudii. 

GPreeckt,  Schilderyen  feght,hoegrooten  kracht  van  vreughden 
^Mijn  Ingewand  verheughden, 
Ten  tijden  als  ick  fchier,  oft  heel  verwinner  werd 
Van  mijner  Sterren  hert, 

En  docht  van  overvreughd ,  ick  trad  op  all'  de  Sterren 
Die  om  den  Hemel  werren, 

En  hietutuygen  van  mijn  vrolicke gemoed 

Aen  d'eew  die  komen  moet, 
Door  dit  gewackert  oogh  en  voorhoofd  fonder  vooren, 
Die  fulcken  hert  behooren  : 

Seght,  dat  voor  d'eewen,  noch  van  datter  eewen  zijn, 
Geen  luck  en  was  als  't  mijn ; 
Seght,  datter  boven  Son  noch  onder Maennaerdefen 
Geen  mijnsgelijck  fal  wefen. 
Swijght,  Schildery ,  en  fpreecktveel  liever  niet  van  my, 

't  En  komt  noch  al  niet  by. 
Graf-fchrift ,  uyt  het  Engelfcb  van  Benj.  Iohnibn. 

A  X  Et  niet  een  traentjen  meer  en  fal  ick  dy  verfïooren, 

I>  *  Vriend,  gaern-gemelde  vriend,  die  maer  gaeft  wat  tevooren , 
Daer'tal  heen  volgen  moet  dat  hier  van  leven  weet. 
Soo  wacht  ick  mijn  Wanneer,  en  maeckmijn  Hoegereed. 

En,  gunt  my  God  een  Hoe  en  een  Wan  neer  als  't  dijn, 
Die  dan  mijn  Graf  befchreidt ,  en  kan  mijn  vriend  niet  zijn. 

Begin  van  der  Princejje  Brief  aen  den  Vrince  voor  den  Bojch. 
uyt  bet  Latijnfch  van  Barlxus. 

Si  vacat ,   &  nullus  circum  tentoria  miles, 

'f  C*  N  zy  u  tijd  ontbreeck',  't  en  zy.  het  rouw  gerommel 
^Hier  van  een  fch  rael  Tromper,daer  van  een  trorfer  Trommel, 

Uw'  Tent  doe  daveren  ,  gelijck  uw  's  Vyands  hert  > 
't  En  zy  gny  't  in  d  e  n  cl  ra  n  g  h  va  n  d  u  fen  d  kogels  h  e  rd  t , 
En ,  lbo  vol  blccds  als  moeds  op  't  ftadigh  menfehen-flachten , 

Uw'Loopgraefenuw  lijf  leght  in  des  Vyands  grachten ; 
Verleeght  uw  befigh  oogh  op  't  droevige  papier 
Van  Amelie  uw'  Vrouw ,  en  van  benautheit  fchier 

Vvv  2  Niet 
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Niet  meer  uw'  Amelie:  ftaeckt  dar  gedurigh  krijgen , 

En  laer  den  bangen  Boich  een'  klinck  re  minder  krijgen. 
Dewijl  ick  mer  u  fpreeck  :Wilm,  kleine  Wihn  ,  en  ick 

Verdienen  't  uy  titel  lichr  vaneenen oogen bliek, 
En  foo  veel  min  gevechrs.  L  oïs  e  s  reere  rranen 

(Sy  ftaets'  hier  by  en  fchreir/)  mer  kinderlick  vermanen 
Doen  'r  felvige  geweld  van  mijn'  befwaerde  hand  : 
Wilm,  noch  eens,  kleine  Wijl  m:     *   *  * 

Ujft  Lucan.  lib.  4.  v.  ¡\.jó.  &c. 

Libera  non  ultra  parva  quam  nocle  Juventus. 

JEughd ,  vrye  Jeughd  alleen  voor  eenen  korten  nacht ; 

Befteedt  diekleine  wijl  aen  't  uyrerftegedachr. 
Daer  is  geen  Leven  korr  aen  die  fich  in  dar  Leven 
Sijn  eigen  Dood  kan  geven  : 

Endiefijnftervenin  'rgemoetgaer,  eerhyfterft, 
Verdient  geen  minder'  lof,  dan  die  het  wachten  derft. 
Siet  op  het  ongewis  van  's  levens  wedervaren , 
En  d'eer  is  even  groor ,  in  langh  gehoopre  Jaren 
Te  korren  merterhand,  ofweinigh  weiens  tijd. 

De  wil  is  't  tor  de  Dood  die  geen  geweld  en  lijdr. 
Hier  is  geen  vluchten  aen :  wy  fien  van  alle  deelen 

Demeflènop  ons'  keelen: 
Srrijckt  felf  uw'  vonniilèn ,  en  wijft  u  elck  ter  Dood  j 
"YVegh  met  de  vrees ,  en  maeckr  gewilligheitvan  Nood. 
Een'  wolek  van  veel  gevechts  en  lal  ons' eer  niet  blinden, 
Gelijck  men  Legers  fier ,  die  all'  haer'  pijlen  winden 
In  't  fwarrevanden  nachr,  daer  lijf  en  lijf  op  een 
Malkanderen  verdruckr ,  en  maeckr  de  Dood  gemeen , 

In  't  fmooren  van  de  Deughd.  Ons  doet  den  Hemel  vinden 

In  een  fchip,  onder  't  oogh  van  vyanden  en  vrinden. 
De  Zee  fal  tuygen ,  't  Land  fal  tuygen  ,  en  die  klip 
Sal  tuygen  van  dit  Schip. 
Twee  Legers  fien  op  ons  van  twee  verdeelde  zijden  5 

'kSie,  't  Lot  bereit  wat  groots,  tot  voorbeeld  in  onslijden. 
En  al  wat  wapen-trouw ,  en  herrelicke  deughd 

Voordelen  heeft  gepleeght,  falfwichten  voor  ons' Jeughd. Wv 
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Wy  weten  't,  Cicfar,  'tisvooru,  als  niet  met  allen  , 
In  ons  geweer  te  vallen : 
Maerdit  belegeren  belctons  meerder  pand 

Van  liefde  voor  te  doen.  'tSchijntdathetLotfichkant, 
En  fnoeyt  daer  in  ons'  eer,  datons'aenftaende  Weefen  , 
En  Ouderen  en  al ,  nier  hier  en  mogen  wefen. 
Nu  lie  de  Vyandonsontcmmelick  gemoed, 

En  vrees'  het  rafende,  en  licht  ter  Dood  gemoedt, 
En  fie  met  vreughden  aen ,  dat  een  Schip ,  en  niet  Schepen , 
Verilricktzijn  in  fijn  touw.  Men  fal  ons  willen  liepen 
Met  hope  van  verdragh, 

Entallen  ons  in  't  hert  metvuyl  verlengh  van  dagh : 
Maer  och  !  ofs'  onfe  Dood ,  en  nu  maerenckeP  daden 
De  dobbel' eerede'en  van  toefegh  van  genaden  ! 
E  n  fagen  lbo ,  dat  ons  geen'  wanhoop  doet  vergaen , 
Wanneer  wy  't  warme  ftael  ten  darm  in  lullen  flaen ! 
't  Moet  met  een'groote  deughd  verdient  zijn ,  dat  dit  fterven , 
En  onder  dufenden  foo  weinigh  volcks  te  derven 

Verlies  by  Cxfar  heet'.  Al  faegh  ick  dan  al  kans , 
'k  En  weeck  nu  niet  een'  voet  voor  d'eere  van  te  hans. 

'kEn  acht  geen  leven  meer;  Gemannen,  'theetewenfehen 
Van  fterven  prickeltmy.  Ick  raefer  na.  demenfehen 
Die  op  het  fterven  ftaen ,  verftaen  dien  luit  alleen  j 

Die  langer  moeten  tre'en , 
Werdtdargeluckgedeckt ;  de  Goden  willen  'theelen 
Dien  't  fterven  niet  gebeurt,  en  't  leven  fou  verveelen. 

XJyt  het  Italiaenfch.  Valli  profunde  al  Sol  nemiche, 

"T^Alen,  dalen,  diepe  dalen, ■^-^Vyanden  van  Son  enftralen: 
Klippen ,  hoogh  en  fteil  gerotft  > 
Die  den  Hemel  moedigh  trotft  > 

Holen ,  daer  de  Nacht  en  't  S wijgen 
Nemmer  uy t  en  zijn  te  krijgen  > 
Logge  Winden,  diedeLocht 
Met  bepeckte  Woleken  vocht ; 
Grofgefteente,  fcheevefchotfen, 
Van  de  Rotz  gerolde  Rotzen ; 

Vw  3  On- 
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Onbegravene  gebeéntj 
Muren  hier  en  daer  ontfteent , 
Hier  en  daer  begraefde  muren , 
Daer  wel  eer  een  menfeh  kon  duren  , 
Nu  fooyfielickgedaen , 
Datter  Slangh  noch  Wolf  derft  gaen : 
Woefte  Weiden ,  wilde  Sanden , 
Aller  onbewoonde  Stranden , 
Daer  noy t  item  van  yec  dar  fpreeckt 
Door  de  luye  Loche  en  breeckt  j 

lek  een'  fchaduw ,  ick  verwefen 
Tot  het  eewigh  fchreyend  wefen  > 
Ick  verfchijn  u ,  in  den  rouw 

Over  mijn'  verachte  Trouw, 
En  betrouw  mijn  fchettrigh  klagen , 

Soo't  den  Hemel  kan  verdragen 
Sonder  buygen  voor  't  gefchal , 
Dat  't  de  Hel  beroeren  fal. 

Uyt  Virg.  6.  Zs£tieid. 

"jP\Oe  nam  .¿Eneas  't  woord,  ("wantnaer  Marcellus  frappen ■*-^  Saghhy  een  Jonghman  trappen 
In  dappere  gcdaent,  in  wapenen  volfchijn, 
Maer  diens  gebuckt  gefichtonluftigh  fcheentezijn} 
En  vraeghde,  wieishy,  diedichtfteby  den  Mangaet  ? 

Sijn  Soonoft  diehemangaet , 
Als  tack  des  hoogen  Mams  ?  wat  iffer  woels  om  heen  ! 

Wat  deftiger  gel aet ,  't  en  waer  het  wat  verdween 
In  'tfwartfte  van  den  nacht  die 'ck  om  fijn  hoofd  fie  fpreyen  ! 

Anchifes quam  aen  't  fchreyen , 
En  fprackin  't  fchreyen,  Soon,  ó  Soon,  en  vraeghtmyniet 
Naer  uwer  Magen  al  te  machtigen  verdriet : 
Dat  hoofd  en  (al  het  Lotdc  Wereld  maer  eens  thoönen , 

Nictby  haer  laren  wooncn. 
O  Goden  ,  gaeftghy  ons  die  gift  vooreigen  goed, 

Ghyduchte,  't  waer  te  veel  verhefs  voor  'cRoomfche  bloed. 
Wat  fal  de  groóte  Stadt  in  Mars  fijn  veld  fien  íteenen , 

Wat  fal  fy  mans  lien  ween  en  , 

Of, 
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Of,  Vader  Tiberijn,  wat  fultghy  lijeken  fíen, 

Daer  ghy  voorby  den  Steen  van  't  verfche  Graf  fult  vlien  ! 
Noyt  Troyfche  Jongelingh  fal  't  hert  der  Roomfche  grijfen 

Soo  hoogh  in  hoop  doen  rijfen  > 
Noyt  fal  men  foo  veel  roemsin  al  het  Roomfch  befit 

Van  eenigh  voefter-kind  fíen  dragen  als  van  dit. 
O  Hemel-vruchtigheit ,  ö  Trouw  van  alle  tijden  , 

O  emmermeer  in  't  ftrijden 

Onwinbaer'  overhand!  Hywaer  hem  noyt  ontgaen, 
Wie  fijne  wapens  dorftgewapent  tegens  ftaen } 

't  Zy  dat  hy  ilaende  voets  fíjn'  vyand  had  beftreden , 
Of,  op  hem  ingereden , 

Eenfchuymend  paerd  gefpoort.  6  ongeluckighkind, 

Is  't  dat  ghy 't  bitter  Lot  eens  ergens  overwint, 
Ghy  fait  Marcellus  zijn.  Geeft  Leiyen  met  hoopen , 

Geeft  purp're  bla'en  en  knoopen , 
Soodatickhembeiïroy,  en  met  een'  gift  van  niet 
Mijns  na-neefs  groóte  Ziel  ten  miniten  overgiet', 
En  doe  hem  yd'len  dienft  &c. 

Uyt  het  Italiaenfch  van  Marino.  Quel  neo ,  quel  vago  neo. 

Die  Mael,  die  foete  Mael, 

Die  'ck  met  haer'  gulden  draed  fie  fchaduw  maken 
Op  mijn  Liefs  fchoone  kaken, 
In  een  klein  Bos  der  Minne. 

Ah ,  fchout  het,  hertje  fonder  finne, 

Sooghy-der  Roos  of  Lelie  meent  te  naken. 
Daer  fit  de  Boef  verborgen 

Met  Net  en  Boogh ,  en  fchiet  de  ziel  vol  forgen. 

Ujt  het  Latijn  van  Ovid.  Metam.  f. 

DEn  Speelman ,  die  van  ver  onnoofel  Monden  fchrapte, 
BefpottePettalus,  enfei,  gaetfinghtdereft 

Voor  'tonderaerdfeh  gefpuys:  metftackhy  toe,  en  lapte 
Stael  door  fijn  flincker  ilaep:  hy  vielen  trockvoor  'tleft 

Sijn'doodfche  vingeren  in  'tftervenlanghsdeLuyt, 
En  ftreeck'er  by  geval  een  droevigh  Liedjen  uyt. 

Mis- 
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Aiis-Jchilderde  Gelieven.  Uyt  mijn  Italiaenfch. 

't  Tf  Nis  geen  wonder,  Lief,  men  kan  't  feer  wel  befeffen , 
^Hoe  't  komt  dat  Mierevelt  noch  u  noch  my  kan  treffen  : 

Hy  fchilder' hoehy  wil,  hy  falnoyt meeiterzijn 
VanfulckenSonalsghy,  vanfulcken  vlam  als  mijn'. 

t^fen  Jojfr.  Utricia  Ogle.   Uyt  mijn  Engelfch. 

ICkfeidhaer,  iinght:  fyfongh;  enick 
Befwijmde  fchiervan  vreughdenfcbrick> 

Dat  fingen  en  dat  wefen , 
Benam  my  fchier  mijn  wefen. 

Wel ,  Ogeltjen ,  ick  fweer  't  u  van  te  vooren , 
lek  wil  u  noy t  meer  t'famen  fíen  en  hooren. 

Het  hooren  is  een  groot  vermaeck , 

't  Sien  en  't  gehoor  een'  harde  faeck , 
Die  geen  van  bey  wil  derven , 
Die  moet  van  wan  hoop  fier  ven. 

Wel  Ogeltjen  &c. 

i^Aen  ̂ ¿-^«wStanhope,  met  mijne  Heilige  dagen. 
Uyt  mijn  Engelfch. 

\1  7Aerde  Henry  Wottons  Nicht,  vorm  van  bevalligheid 
*  *   Beleidfter  vol  van  eer ,  vol  eer  van  uw'  beleid ; 

Werpt  een  genadigh  oogh  op  d'on  volmaeckte  reden 
Van  een  berouwigh  hert  van  foo  veel  overtreden , 

Dat,  fooickitamer  in 't  verhalen  van  mijn  quaed, 
't  Is  dat  demenighte  mijn'  uytfpraeck  overlaedt: 
Hoe 't  is,  'tzijnvonckendit,  naerickfe  my  inbcelde, 

Van  beter  Vier  hiernaer ;  als  Duyvcl ,  Wer'ld  en  Weelde 
Verflagen  liggen  fal  voor  mijn'  zeegh-rijeken  voet : 
Dan  fult  ghy  fien  dit  hout  veel  drooger  dan  ghy  doet, 
En  betonftekelick  :  dan  fal  ick  doen  die  dingen  , 
Die  boete,  die  ick  nu  maerfpreken  kan  en  fingen. 
In  middels  blijft  my  felfs  mijn  leven  min  verdacht, 
Soo  ghy  my  maer  in  Rij  m  een  eerlick  man  en  acht. 

op 
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Op  de  dood  van  den  Grave  van  Strafford,  uyt  mijn  Latifnfch. 
Moment,  dcfuk.  p.  157. 

Straftordus ,  omni  laude  celfior,  fero. 

T~\Oe  Strafford,  allen  roem  en  lof-fangh  overftegen , 
•*-^Sijn  heiligh  Hoofd  't  geraes  van  't  volckjen  uyt  de  flemen , Meteen  bedaertheit  fchonck  die  Cato  had  betaemt, 
En  Pcetus  wel  gevoeght ,  en  Séneca  befchaemt, 
En  al  het  Stoïfch  volck ;  floegh  hy  met  weeën  wonder 

't Ontftelde  Vaderland,  en  zegelde,  niet  fonder 
Der  goeden  Toeten  Nijd,  fijns  levens  dagen  toe, 
En  taite  't  ftervcn  aen  foo  Ridderlick  te  moe , 

Dat  ftervcn,  'tfwarepackderfwacken,  licht  als  leven 
In  fijn  wel  dragen  wierd ;  en ,  daer  hy  mochte  beven , 

Mifdadelick  verdoemt ,  verwiiTeld'  hy  de  ftraf , 

En  dreeffe  op  'tfchreyend  volck ,  en  gaffe  dies'  hem  gaf; 
De  ftraf  van  't  naberouw ,  die  haer  GewiiT'  ontftelde , 
Als  of  hv  Richter  waer  en  fel  ver  't  vonnis  velde-, 
En  nam  het  voor  een  lot  van  winlten  welluftaen, 

Door  d'ongerechtigheit  des  Tijds  tot  God  te  gaen. 
Omannelickgemoedsen  onfchulds  wel-gepaertheit, 

O  voor  't  onedel  Swaerd  hoogh-edele  onbefwaertheit !  o  fub  ktw\ 

Uyt  mijn  Latijnfch-,  aen  Antwerpen. 
Mom.  defult.  p.  342. 

Ilicct,  Hulfta  manum ,  pórtico  faifa,  clientem. 

'cïS omgekomen;  Huift,  door  d'achterdeur bedrogen, 
-*  Heeft  fich  voor  't  facht  gefagh  van  Nafiau  neergebogen  : 

Bedrieghtons  't  voorfpoockniet,  uw'  voorftadtlight  terneer, 
Antwerpen:  'tnaefte  jaer  beftormt  u  ons  geweer. 
Hoort  fchoon',  hoort  fiere  Stadt;  verfuymt  úniet  te  neigen, 
Al  fpreeckt  het  Hollandfch  ,  voor  des  Hemels  tijdigh  dreigen. 

Tot  uw'  behoudenis  heeft  Spagnen  macht  noch  moed  : 
En  Holland  heeft  geen'  dorft  naer  uw' vergoten  bloed: 
Genade  komt  u  voor  van  zege-rijeke  handen , 

Maer  onwraeckfuchtige.  aenvaerdt  ons' minne-panden: 
DeBorger-toomenfaluw' Borger  nictontgaen  ; 
Gevoelen  en  gewaed  van  Romen  fa]  beftaen : 

II.  Deel.  Xxx  Maer, 

¡ïobilis  fecti- 

xitas ! 
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Maer,  toeft  ghy,  geen  van  tween.  Verachte  gunit  lal  prangen 
Tot  ongunft ,  en  de  wet  des  Winners  doen  ontfangen. 

Kieft  banden  van  geweld  of  vriendfchap ,  ftorm  of  ftilt', 
Kieft  ofghy  Sufter  ftaen  ,  of  Slave  liggen  wilt. 

Aen  den uytnemenden  Bloem-Jchilder  D.  Segers ,  uyt  mijn  Latijnjch , 
Morn.  defulc.  p.  345-. 

Vtcïïti,  Segere,  tarnen  :  jam  yvu¡5i  neuHiï. 

XJ  Och  wint  ghy  't  evenwel ,  ó  Segers ,  groot  veriTand : 
-k^  Derft  u  maer  kennen  ,  endewaerdevanuw'hand. 
Nature  geeft  het  op :  en ,  dat  fy  moet  befwijcken , 

Kan  't  ftadige  befwijck  van  hare  Bloem  doen  blijcken  : 
Siet,  degefcIiapen'Rooswerdt  weer  een' dorre  plant: 
Maer  uw'gefchilderd'  iseeneewigh  Amarant. 

Een  Man  van  rouiv  over  fijn  Wijf ' geftorven ,  uyt  het  Engeljch. 
She  dyed  firft. 

OYftierf  voor  uyt:  hypooghd'haer  een' wijl  tijds  te  derven, 
^Macr  had  geen'  fin  daer  in  ,  en  gingh  oock  liggen  fterven. 

Aen  Jojff.  A.  Marie   SchurmanSj  »;/  mijn  Latijnfch. Mom.  dcfuff.  p.  370. 

Fugi  nuper :  an  hic  fuerit  pudor ,  an  vis  major. 

ÍCkben  u  left  ontvlucht:  'tzy  't  fchaemtedégefchien, 
Of  't  machtiger  geweld  van  dien  ick  volgh  en  dien. 

Als  ick  't  wel  overweegh ,  het  mocht  wel  beide  wefen : 
Nu  is  de  fchaemte  wegh ,  nu  ben  ick  buyren  vreefen 
En  uyt  de  gulde  boey  van  Hooflche  dienftbaerheir , 

Nu  gaen  ick  wandelen  Vry-heer  van  mijn  beleid , 

Nu  treed  ick  waer  my  't  Lot  en  Wind  en  Weder  trecken , 
En  die  dry  trecken  my  daer  oock  mijn  luftcn  ftrecken , 

Naer  uwen  Muien  bergh,  mijn  Mufefonderpaer  ■, 

Vergeeft  het  nieuw' gequel  daer  med' ick  ubefwaer: 
Dat  leed  is  licht  of  kort ,  als  ick  uleft  liet  lefen. 

En  wil  den  Hemel  u  foo  goedertieren  wefen , 

Dat  mijn  Swaeninnefich  voor  derde  by  ons  ftell', 
Swaen  fal  de  vierde  zijn ,  de  vijfde  denck  ick  wel , 
Dewijfe  Voetius,  en  dan  u  Broer  de  fefte. 
(Haelt  niet  meer  ooren  in  ,  fes  zijn  wy  op  ons  befte) 

En 
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En  ghy  fultfeggen  ,  Ah  !  (  vermagh  ons  fingen  yet) 
Hoe  lichrisdefe  pijn,  hoe  kort  is  die  verdriet.' 

Aen  de  felve  uyt  mijn  Latijnfch. 
Mom.  defiilc.  p.  386. 

Hic  es  &  hic  non  es ,  Schurmanna ,  &  fallis  amica 
Hu^enium  &c. 

El,  Schurman,  zijt  ghy  hier,  en  niet  hier?  is  dat  reen? 
Bedrieght  ghy  Zuylichem  en  Cafembroot  meteen  ? 

Schaemt  u  lbo  loofen  feit ;  dit  moet  bedriegen  heeten  -, 
Sulckuwe  Voetiusuweinighdancksibu  weten. 

'kBiedu  mijn' Tafel  aen,  mijn  Huys,  en  watdaerby? 
Al  watter  in  my  goeds  of  foets  te  vinden  zy : 

Volherdtghy  in  'tbedrogh,  fiettoe,  'ten  kan  niet  liegen, 
Die  m' in  den  Haegh  bedrieght,  leert  t'Utrechtoock  bedriegen. 

Uyt  het  Italiaenfch  van  Guarino.   Donó  Licori  á  Batto. 

Icoris  gaf  een'  Roos 
Aen  't  knechtje  dat  fy  koos> 

En  kreeg'er  fulcken  bloos  af, 
't  Stond  of  een'  Roos  een'  Roos  gaf. 

Graf-fchrift  van  den  Heer  Cafpar  Duarte ,  uyt  mijn  Latijnfch. Mom.  (iefult.  p.  3 93. 

Duartus  hic,  hic  alter  Amphion  jacet. 

U  a  r  t  e  ,  Brabantfchen  Amphion  eert,  ditgrafj 

Dien  noch  defteenen  die  lijn'  konft  het  roeren  gaf 

Vervolgen  naer  fijn' Dood:  want,  als  men  't  recht fal  feggen , 
't  Zijn  Marm'reluyfreraersdiem'  over  hem  fict  leggen. 
Gelooft  ghy  't  wonder  niet?  iietmy:  ick  bender  een 
Van  mcerverwonderinghs,  ick  die  noch  fteênen  ween, 

En"ben  Steen  overlangh  uyt  fchrickdoor  all'  mijn' leden 
Van  des  beroemden  Mans  Deughden  bevallickheden, 
Ick  die  noch  ween  en  ileên,  en  ben  Steen  meer  als  oot, 

Door  all' mijn  leden  nu  van  droefheitom  fijn'  Dood. 
fJHartialis.   14,.  1  1  1. 

Fiangere  dum  metuis ,  frangis  Cryftallina. 

Ie  meelt  voor  breken  vreeft ,  breeckt  meefl;  het  Chriftallijn , 
Menkanteforgeloosen  te  forghvuldighzijn. 

Xxx  2  Graf. 

D, 

D 
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Graf-fchrift  van  F.  Aug.de  Thou ,  uyt  mijn  Latijnfch. 
Mom.  defult.  p.  1S0. 

Quijacet  hic,  hofpes,  pravi,  fine  crimine,  ccepti Confcius. 

Die  hier  begraven  light ,  was  kondigh  aen  een'  fchennis  -} 
Maerkondighfonderfchuld,  by  opgedrongen  kennis; 

En  'c  heeft  hem  niergebaet  't  feit  met  fijn' vromigheic 
Te  hebben  wederftaen  ;  't  verfwijgen  was  fíjn  feit , 
't  Verfwijgen  van  een  feit  dat  Vrienden  hem  betrouwden  ; 
Die  Vrienden,  diehyfagh,  als  fy 't  ontkennen  fouden, 
Dat  fijn'  gebroken  trouw  noch  t'overtuygen  docht, 
Nocht  haren  wederwil  ten  goeden  buygen  mocht. 
Scherp  onrecht  van  het  Recht ,  dat  voor  verraed  kan  fchelden 

Sijn'  Vriend  noch  by  verraed  noch  te  vergeefs  te  melden ! 

Uyt 
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Uyt  Engelfch  Dicht 
Van  Doctor 

JOHN     DONNE- 
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TOT  DEN  LESER. 

En  doorluchtigh  Martelaer ,  die  met 
fíjn  gefalfde  Hoofd  drie  Kroonen  op 

't  Schavot  neder  heeft  geleght ,  hoo- 
iende voor  vele  Jaren  ,  dat  ick  de 

hand  geilagen  hadde  aen  't  vertalen 
van  dediepiinnigheden  van  fijnen  Dr.  Donne;ge- 
ilorven  Deken  van  S.  Pauls  tot  Londen  ,  ende 

in  fíjne  laetfte  Jaren  de  beroemde  Prediker  van 
Engeland,  verklaerde  niet  te  konnen  gelooven , 

dat  yemand  fulcks  met  eeren  te  wege  foude  bren- 
gen. Ick  en  fchrijve  my  geeniins  toe  ,  dat  hem 

dele  Proef- ft  ucken  van  dat  gevoelen  af  geleidt 
fouden  hebben  :  maer  voor  gewis  houd  ick , 

dat  hy  geen  foo  algemeinen  Vonnis  geftreken 
foude  hebben  ,  had  hy  de  rijcke  eigenichap  van 

onfe  Tael  gekent  ;  die  ick  voor  foodanigh  uyt- 
<*eve  ,  dat  een  middelmatigh  beleid  der  felve 

machtioh  is  de  gedachten  van  allerhande  Lands- 

lieden uyt  te  brengen  met  gemack  ende  beval- 
ligheid Hoewel  ick  fchier  wenfchte  de  Engel- 

fchen  hier  uyt  te  mogen  iluyten:  want  haer'  Tale Xxx  3  is 
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is  alle  Talen ;  en ,  als.  't  haer  belieft ,  Grieckfch 
en  Latijn  zijn  plat  Engelfch.  Waer  tegen ,  dewijl 
\vy  niet  uytheemfch  onder  ons  en  gedoogen , 
ilaet  te  dencken ,  hoe  wy  ons  befet  vinden,  wan- 

neer wy  in  fuyver  Duytfch  hebben  uyt  te  fpreken 

Ecftafis  ,  Atomi  ,  Injluentia,  Legatum,  Alloy ,  en- 
de diergelijcke.  Houdt  ons  vry  van  fulcke  be- 

nautheden ,  de  reft  en  kolt  ons  geen  handver- 
draey .  Maer  met  fulcke  benautheden  heb  ick  hier 

moeten  worftelen  ;  daer  op  de  Lefer  acht  will' 
ilaen.  Hoe  het  afgeloopen  is ,  blijft  fijne  gunit 

bevolen,  't  Is  my  veel  eers ,  foo  grooten  Man 
nageftamert  te  hebben  ;  ende  veel  genoegens 

fal  't  my  geven,  foo  mijn  ftout  voordoen  betere 
Pennen  aengemoedight  moge  hebben,  om  ons 
Land  wijder  deelachtigh  te  maken  van  foo  veel 
overzeefche  koilelickheden  als  ick  met  fchrick 
ende  eerbiedigheit  ongeroert  gelaten  hebbe,  daer 
defe  weinige  met  luit  en  y  ver  uytgepicktzijn  ge- 
weeft. 

Aen 
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Aen  Teflelfchade. 

V  XJ  Ertaelde  fcheelt  föo  veel  van  't  onver t (telde  Dicht 
*    Als  Lijf  en  Schadulven :  en  Schadulven  zijn  Nachten: 

Muer  tfsv'  befcheidenheit  en  maghfe  niet  verachten : 
't  Zijn  edel'  Joffer  en,  't  zijn  Dochteren  van  't  Licht. 

En  Schaduwen  7¿jn  fcheef,  als  't  aenficht  in  de  Maen: 

Soo  defi  Dichten  oock :  maer,  magh  ick  't  felver  feqgen, 
Gelijck  aen  SchadtfSven  die  lam  ter  aerde  leggen , 

Men  /iet' er  noch  laat  trecks  van  't  rechte  Toefen  aen. 

En  Schaduwen  zijn  ft art ,  en  duyfler  in  te  fien'. 

Soo  defe  Dichten  oock :  maer  't  zijn  gemeene  oogen , 
Die  door  het  fsvacke /wart  van  Schad'iven  niet  en  mogen: 
Wat  Schaduw  fort  den  dagh  aen  Te/fels  oogh  verbien? 

En  Schadtf^en  zijn  koel,  en  op  haer  heet/Ie  laul»: 

Soo  defe  Dichten  oock :  maer  't  koelen  is  maer  kor/l-koelt' : 

't  Vier  fchuylt'er  in ,  gelijck  't  in  's  tninnaers  koele  borft  Koelte 

En  Peper  is  niet  heet ,  voor  dat  m'er  "'t  Vier  uyt  knatffp'. 

En  Schaduwen  zijn,  niet:  dat  's  Droomen  by  den  dagh: 
Soo  defe  Dichten  oock :  maer  't  zijn  gelijfde  Nietten : 

En,  Jlaet  qhy  'tvoedfelgd  daer  uyt  mijn'  droomen  fchieten, 

'k  Had  pit  en  mcrgh  geflockt  eer  ick/e  droomd'  en  /agh. 

Komt;  koele  Te/felfchae  ,  ivel  eer  mijn  ga/l  op  y  et  5 

Siet  leaer  mijn /chaemte  gaet :  ick  derv'  ulv'  koelte  tergen, 
En  ulv  langhmoedigheit  by  my  ter  maeltijd  vergen 

Op  Schaduwen,  op  Scheef,  op  Koel ,  op  Sjvart,  op  Niet. 

Hoe  lijvigh ,  en  hoe  recht ,  hoe  Tvit ,  hoe  heet ,  hoe  fsvaer 

Wacr  't  Engelfche  gerecht ,  als  uiv  vernuft  kon  dalen 
Tot  over-zeefch  gekoock  in  Nederland  te  halen , 

En  al  dit  lafgedroom  een'  Tef/el-fchadtfSv-Toaerl 

Maer  't  Zuyderlicker  foet  van  Roomens  fchaduTe-tael 
Be  fit  u~sv  be/ïgh  hert :  Jerufalem  langhs  Roomen  sywasbefigh 

Op  Tajfos  Latfsv er-koets  met  Nederland/che  toonen  "uingevan" 
Te  voeren  daer  ghy  Troont ,  beloont  u  altemael.  ■  J*abs  Jera- 

(Hoe
  aem' 



n6  XXVII      B    O    E    C    K. 

(Hoe  langhfaem  loopt  die  huer !  Tvanneer  "bil  't  befigh  hert 
Geleggen  van  die  dracht ,  en  V  machtige  bekeeren 
Dat  Circe  niet  en  kof ,  den  Alckemaerder  leer  en , 

Daer  door  de  Schaduw  't  Lijf,  en  't  Lijfde  SchaduTv  Tberd?) 

in  Engelsw.  Soo  viel  mijn  taeck  NoordTveJl.  die  gaf  my  uTv  bevel: 

Mtjn'  onmacht  beef a' er  voor,  en  't  kon  myn  hand  ontroeren , 
En,  meend'  ick ,  't  Tvas  foo  fiet  als  qualick  uyt  te  voeren: 

Maer ,  't  qualick ,  dat  ghy  wilt ,  Tverdt  van  ule  Trillen ,  "bel. 

Nu  poch  ick  tegens  my  ,  en  vley  mijn  f  elven  blind; 

Enfegh  my ,  dat  de  hand  die  TeJ/els  heeft  getogen, 

Geen'  mis-jlagh  macht  igh  "was :  en  Tventel  in  de  logen , 
En  vind  my  fender  feil,  mits  ghy  my  f  onder  vindt. 

Js  't  lijdelick  gefeilt ,  treckt  d'oude  goedheit  aen , 
En  van  de  drbeege  hand,  die  noyt  en  konde  ftrijden 

In  Te  ¡fels  Tveder-Tvil,  verdraeght  in  medelijden 

't  OnTvaerdige  bedrijf,  om  't  "billige  bef  aen. 

Aen  een'  fchoone  Weduwe. 

T7  N  /loot  u  niet  aen  defe  leuren , 

*—JAls  of  ghy  half  bedrogen  Tvaert; 
Het  lefen  fult  ghy  tüet  betreuren, 

De  Jl of  is  uTv  Jchoon'  oogen  Traer d. 
Dejlof,  het  mergh,  de  pit ,  de  keerne, 

En  alles  is  van  binnen  rijck ; 

De  f c hors ,  de  fchel  beken  ickgeerne , 
En  zijn  maer  buyten  mijns  gelijck : 

Maer  door  mijnfchrale  fc  hellen  heenen 

Sult  ghy  licht  vinden  mergh  en  pit , 
Gelijck  men  door  het  vel  de  beenen 

En  't  vleejch  fiet  dat  ter  onder  ft. 
Weejl  maer  qeduldigh  in  mijn  fchorffen , 

En  deckt  haer'  feilen  met  uTv'  gunft , 
Men  heeft  meer  goe  Jpys  fien  vermorffen 
Door  Kocks  en  Koock/lers  [onder  kun/}. 

Oock  mooght  ghy  V  my  alleen  niet  Tieten , 
Die  felver  niet  onfehvddigh  zijl ; 

Al  f  oud' t  u  tTvee  mael  over  f  pijten, 
U  komt  een  de  el  in  dit  verbijt.  Ghy 
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Ghy  meent  u  leden  te  vereeren 

Met  Woll',  en  Zijd',  en  Linnen  Jccb ; 
Muer  let  eens  op  die  fc hors  van  kleeren, 

En  Tv  at  ick  in  mijn  finnen  heb: 
Wie  gaeter  voor,  God  of  de  men/c hen  , 

Die  't  Jchepfel  bouwde  naer  fijn  fin , 
Of  die  het  liggen  en  verTvenJchen , 
Met  hier  iaat  meer,  en  daer  Tv  at  min? 

God,  /uit  ghy  /eggen ,  en  met  reden : 

Maer  ifi  'er  niet  half  mé  gegeckt  ? 
En  Teerden  niet  volmaeckte  leden 

Met  onvolmaecktheden  gedeckt  ? 

En  meent  ghy  dat  ick  u  feu  achten , 

Gelijck  m'  u  acht  en  achten  moet , 
Sagh  ick  niet  dieper  met  gedachten 
Danycmand  met  tïvee  oogen  doet? 

En  meent  ghy  dat  Tvy  't  daer  by  laten , 

En  fluyten  op  uTv'  Jchoone  huyd, 
En  dat  Tv'  ons  onder  die  rreTvaten 
Vernoegen  met  de  naeckte  Bruyd. 

0  -neen ,  fchoon'  huyd ,  enfehoon  gebeente, 
Gedacht  e  ?i  gaen  noch  eens  Joo  veer  ; 

De  Kas  magh  fchoon  zijn-,  maer  't  Gefieente, 
Dat  binnen  in  light ,  is  't  noch  meer. 

Die  koficlicke  Ziel  daer  binnen , 

altoos  eenpar igh  Tv  el  ge  fint , 

Die  pee  relt jens  va7z  blancke  fimien , 

Dat  's  daer  men  't  Kas  jen  om  bemint. 
En  Tvie  dan  let  op  die  JuTeeele?i , 

Maeckt  Tveiniqh  Trercks  meer  van  de  kas% 

Want ,  of  ¡y  t'/amen  gaen ,  fy  fcheelen 

Soo  veel  als  't  Vier  fcheelt'  van  fijn  As. 
Meer  heb  ick  u  t'hans  niet  te  quellen , 

Ick  meen  qhy  meefi  mijn'  meeningh  vat ; 
Pa/l  op  de  keern ,  niet  op  de  fchellen  j 

Dat  's  al  dat  ick  te  (eggen  had. 

II.  Deel.  Tyy  Uyt 
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Uyt  Engelfch  Dicht 

Van    Dr.    D  O  N  N  E. 
De  Vloy. 

Marke  but  this  Flea ,  and  markc  in  this. 

SLaet  acht  op  defe  Vloy ,  en  leert  wat  overleggen , 
Hoe  Hechten  dingh  het  is  datghy  my  kont  ontfeggen. 

Eerft  fats'  en  foogh  op  my  ,  nu  fits'  in  u  en  drenckt: 
Soo  is  ons  beider  bloed  in  eene  Vloy  vermenght. 

Wel  weet  ghy  dat  dit  feit  geen'  fond  en  is  te  noemen , 
Noch  voor  verlies  of  kreuck  van  Maeghdom  te  verdoemen : 

De  Vloy  geniet  nochtans,  al  eer  fy  hebb' gevre'en , 
En,  opgekoeftert,  fwelt  met  beider  bloed  in  een : 

Och  armen  !  en  dit  's  meer  dan  't  opfet  van  ons  tween. 

Houdt,  houdt,  fpaert  in  een' Vloy  dry  levens,  ongefcheiden , 
Daer  in  wy  fchier  ten  echt  verhecht  zijn  met  ons  beiden , 

Ja  meer  als  echt- verhecht:  def'  Vloy  is  Ghy  en  lek ; 
Sy  ishetBruyloft-bed  en  Kerck  vanonsveiftrick: 

Spijt  Ouderen,  fpijtu,  wy  zijn  by  een  gefchoten, 
En  in  een  Kloofter-muer  van  levend  Gett  gefloten  ; 

Schoon  dat  ghy  dan  van  ouds  foo  moord-vaft  zijt  op  my , 

En  leert'er  eigen-moord  noch  kerck-geweld  niet  by  ; 
Slaec  niet  van  fond  op  fond  ,  van  eene  moord  op  dry. 

Foey,  fchielicke,  foey  wreed',  hebt  ghy  u  noch  beraden 
Uw'  nagelen  in  bloed ,  onfchuldigh  bloed  ,  te  baden  ? 

Waer  isdemifdaedindie  'tVloyken  heeft  begaen, 
Als  in  den  drop  alleen  die  't  van  u  heeft  gelaen  ? 

Maer ,  fiet ,  ghy  roemt's  u  noch  ,  en  feght,  ghy  zijt  als  voren, 
En  vindt  noch  kracht  in  u  noch  kracht  in  my  verloren : 

Dat  's  waer :  en  daerom  leert  hoe  valfchen  vrees  ghy  vreeft ; 
D'eerdie  ghy  in  mijn'  armfoudt  miflen,  is,  op'tmeeft 
Als  't  leven  dat  ghy  miftin  't  iterven  van  dit  beeft. 

De 
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De  verjchijningh. 

Whcn  by  thy  fcorne ,  ó  murdrefle ,  lam  dead. 

T^Ens,  eens,  moordadige,  na  dat  my  uw  verachten 
■■---'Sal  hebben  omgebracht,  enghy  my  min  ft  verwachten, 

En  meenen  mijn  vervolgh  en  volght  u  langer  niet , 
Sal  mijn  ontleede  geeft  het  bed  van  uw  verdriet 

Genaken  onverfiens,  fchijn-heilig',  en  u  vinden 
In  arger  armen  veel  dan  die  ghy  noy  t  beminden. 

Dan  fal  uw' fiecke  toorts  beiluym'ren  flap  enflecht: 
Danfalhy,  die  ghy  toefulthooren  by  der  echt, 

Eerft  elders  afgeüooft ,  foo  g'  hem  begint  te  naken , 
Te  raken  met  een'  neep ,  en  wilt  hem  wacker  maken , 

Dan  fal  hy oordcelen,  ghy  lighten  maentommeer: 

En  met  een'valichen  flaep,  meteen'  verkrompen keer 
Uw'handontfutfelen:  daerfultghyin  't  verachten, 
In  ryelingh,  in  fweet  quick-filver-wijs  vernachten, 

En  zij  n  meer  Geefts  als  ick.  Wat  ick  dan  feggen  fal , 

Verfwijghick  liever  nu,  dan  dat  ghy  'tongeval, 
Gewaerfchouwt ,  foudt  ontwijeken : 

En  nu  mijn' moede  Min,  foo  verisaen  't  befwijeken , 
Sagh  ick  u  liever  vaft  aen  't  pijnelick  berouw , 
Dan  dat  u  mijn  gedreigh  in  onfchuld  houden  fouw. 

Toovery  door  een?  Schildery. 

I  fix  mine  eye  on  thine ,  and  there. 

~\/\  Yn  ooge  ftert  op  't  uw ;  daer  fien  ick  in  verbranden 
■"■*■     Mijn'  arme  fchildery  :  en  fie  wat  leeger  aen 

Mijn'arme  fchildery  verdrincken  in  een'  traen. 
Wat  had  ghy  middels  nu  van  quaed  doen  in  de  handen  , 

Soo  ghy  de  fwarte  konft  van  't  toover-dooden  wift , 
Door  beelden  eens  gemaelt  en  wed'rom  uytgewift ! 

Maer,  fonderforgh,  ick  heb  uw'  foete  foute  tranen 
Gedroncken  en  verteert:  en  ,  fchoon  ghy  ftortermeer, 

Ick  ga ,  en  foo  verdwijnt  mijn'  fchilder-fchaduw  weer> 
En  foo  verdwijnt  mijn' vrees,  dat derv ick  felf  vermanen, 

Tyy  2  'kLaet 
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'k  Laet  u  een'  fchildery,  maer  buyten  fmaed  en  fmert : 
Dat 's  die  ghy  wilt  en  moet  bewaren  in  uw  hert. 

Den  Hof  te  T^khnam. 

Blafted  with  fighes ,  and  furrounded  \vjth  teares. 

VAn  fuchten  uytgedort,  van  tranen  overvloeyt, 
Verfchijn  ick,  om  te  fien  hoe  hier  de  Lente  bloeyt, 

En  om  den  baliem-geur  met  oor  en  oogh  te  lefen 
Die  alles  kan  genefen: 

Maer  ick  verrae  mijn  felf,  en  brengh  de  Spin  hier  in ; 

De  guychelende  Min  ; 

De  Min  die  'tal  verfchept,  de  Min  die,  fonder  raken. 
Van  Manna  Gal  kan  maken. 

Ick  fet  de  ilangh  in  't  rijs, 
En  maeck  van  defe  plaets  het  tweede  Paradijs. 

Veel  nutter  waer  het  my ,  dat  's  Winters  koude  korft 

Dit  groen  ontluy'iterden,  en  dat  een  ftemmigh  Vorfl: 
Dit  lacchende  geboomt  verbood' met  my  te  gecken: 

Maer,  om  my  noch  tedecken 
Voor  fukken  ongeval,  en  niet  te  min  de  Min 

Te  voeren  in  mijn'  fin, 
Komt  Min,  en  laetniy  hier  yet  ongcvoelicks  weien, 

Huirán*.  't  Gewas  van  menfehen  weien. 
Of  liever  een'  fontein , 

Om  uyt  een'  iteenen  borfthetgantfehejaer  tefchrey'n. 

En  komt,  ghy  Vryers,  dan  met  fleflehen  van  Chryftal', 
En  fchept den  Minne-wijn,  mijn' tranen,  in  den  val, 

En  gaet'er  tegen  t'huys  uw'  Vryiters  tranen  keuren: 
't  Zijn  al  vervalfchte  leuren 

De  tranen  die  niet  recht  en  fmaken  als  de  mijn'  : 
Oh,  in  der  oogen  fchijn 

En  fchijnthaerherteniet;  noch  zijn  een'  vrouws  gedachten 
By  tranen  meer  te  achten 
Dan  by  haer  fchaduw  is 

Het  kleedfel  dat  fy  draeght.  O  dobbel  van  gewis, 
O  van  de  twee  geflachten Het 



Verïalingen.  5-4,1 
Het  oolickfte  geilachtj  van  alle  trouw  ontbloot, 

Op  haer  na ,  diefe  houdt  *,  om  dats'er  uw  mé  doodt !  " 'An  ea> 

L     I     E     D    T. 

Goe  and  catch  h  fallingjlarre. 

f~^  Aet  en  vatt  een'  Serr  in  't  vallen , 
^-^Maeckt  een'  Wortel-menfch  mee  kind,  M*ndrtVri. 

Scght  waer  men  al  den  tijd  die  nu  verby  is  vindt, 
En  wie  des  Duy  veis  voet  geklooft  heeft  in  twee  ballen : 

Leert  my  Meereminnen  hooren, 

Leert  my  hoe  ick  't  boofe  booren  , 
Van  den  Nijd  ontkomen  moet, 

En  wat  Wind  voor-wind  is  voor  een  oprecht  gemoed. 

Zijt  ghy  met  de  gaev  geboren 
Van  te  fien  dat  niemant  fagh , 

Rijdt  duyfcnt  mijlen  weeghs  tien  mael,  by  nacht  en  dagh, 
Tot  dat  u  ouderdom  befneew ;  ick  fal  u  hooren 

All'  de  wonderen  verhalen 
Die  ghy  faeght  in  al  dat  dwalen , 

Maer  oock  iweeren  dat  geen'  Vrouw De  Wereld  en  bewoont  te  famenfehoon  en  trouw. 

Vindt g'er  een ,  foo  laet  my  't  weten ; 
Sulcken  reis  waer  goed  en  loet, 

Maer  neen  ,  en  doet  het  niet :  'k  en  roerde  niet  een'  voet , 

Al  waers'  in  't  naefte  huys:  Want  offe  trouw  mocht  heeten 
In  uw  eerfte  by-haer-weien , 
En  vol  herden  in  dat  wefen 
Tot  men  u  den  Brief  af  nam , 

Sy  hadd'er  twee  of  dry  bedrogen  eer  ick  quam. 

De  dry-dobbele  geck, 

I  am  two  fooles ,  I  know'. 

1 C k ben  twee  Gecken:  een,  die  daer  van  Minne  fterv', 
Een,  die  het  Minne-mal  in  Rijm  bejancken  derv'. 

Tyy  3  Maer 
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Maer  waer  's  de  wijfe  man  die  weigerd'  lek  re  weien , 
't  En  waer' Sy  weigerde  mijn  qualen  regenefen? 

Het onderaerdfche nauw,  daer  door  fich  'tZee-ibpftouwt, 
Ontpekelt  in  't  gedrangh  fijn  aengeboren  Sout : 

Soo  meend'  ickmijn  verdriet  te'  fchroeven  door  mijn'  Dichten, 
Soo  door  den  engen  Rijm  verduyv'len  en  verlichten  : 

Wantquellinghopde  maetenkanfoo  fel  niet  zijn, 

En  dies'  in  Dichten  boeyt  betemt  haer'  dolle  pijn. 

Soo  doen  ick;  maer  vergeefs:  men  fielt  mijn  leed  op  noten, 

Men  finght  en  pronckter  mé :  was  't  dicht  in  Dicht  beiloten , 
Men  helpt  het  uyt  den  band,  men  geeft  het  volle  vlucht, 

Men  vrydt  het  om  dekoniten  and'ren  haergenucht. 
Het  rijmen  voeght  de  Min ,  het  rijmen  voeght  de  quellingh  , 

Maer  geen  vermakend  Rijm:  een'aengenaem'  vertellingh, 
Een  lieffelickgefangh  verheft  haer'  overhand , 
En  voert  haer'  zege-lof  van  d'een  in  d'ander'  hand  -, 

En  ick ,  twee  gecken  eerft ,  beginder  dry  te  ftrecken ; 

De  middelmatige  zijn  d'allerbefte  gecken. 

Schreyens  afjeheit. 

Let  me  powre  forth. 

A  et  voor  uw  aengeficht  mijn'  trouwe  tranen  vallen , 
■*— '     Want  van  dat  aengeficht  ontfangen  fy  uw'  munt, 

Enrijfentotdewaerd'  dies'  uwe  ftempel  gunt, 

Bevrucht  van  uw' gedaent:  vrucht  van  veel' ongevallen, 
Maer  teeckenen  van  meer ,  daer  ghy  valt  met  den  traen , 
Die  van  u  fwangerwas,  en  beide  wyontdaen 
Verdwijnen,  foo  wyopverfcheiden  oever ftaen. 

Men  fietden  konftenaerop  afgedraeyde  ballen 

Een  Wer'ld  vergaderen  uyt  lappen  van  papier , 
Twee  deelen  datelick ,  en  datelick  de  vier 

Vergadert  fijn  vernuft  daer  niet  en  w^s  met  allen. 

Soo  werdt  de  traen  een'  Wer'ld  daer  uw' gedaent  in  blinckt, 
Totdes'inonferbey  gemeenen  traen  verdrinckr, 
Door  kracht  van  water  dat,  mijn  Hemel,  u  ontfinckt. 

O  meer 
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O  meer  als  Maen,  en  treckrgeen'Zeeop  in  uw' ronden, 
Die  my  verdrincken  moghc :  en  fchreidt  my  niet  ter  neer 

In  uwer  armen  bocht :  en  leert  de  Zee  geen'  leer 
Daers'  al  te  ras  na  doe :  en  leert  den  Wind  geen'  vonden 
Om  my  meer  leeds  te  doen  dan  uytfijn  opfetfproot: 

Daer  ick  fucht  dat  ghy  Tucht :  en  beid'  uy t  eenen  fchoot , 
Diemeeftfuchtisde  wreedft',  en  haeftdes  anders  dood. 

De  Vroom. 

Deare  Love  ,  for  nothing  lefle  then  thee. 

/"^VMgeendingh,  HeffteLief,  om  geen  dingh  min  als  ghy, 
^-^  En  leed  ick  mijn  geluck  te  breken,  foo  ick  'tly, 

'tGeluckvandefen  Droom  ■,  't  Waswercksgenoegh  voor  Reden, 
Voor  enckel'  fpiegelingh  was  't  al  te  hard  om  kneden : 

En  daerom  weckt  ghy  my  ten  tijde  recht  als  't  hoort. 
Maer  mijnen  Droom  nochtans  en  hebt  ghy  nietgeftoort  j 

Ghy  hebt  hem  maer  vervolght :  de  Waerheit  is  foo  ghy,  en 
Ghy  zijt  de  Waerheit  foo ,  datlogenengedyen 

Tot  logenloos  verhael ,  en  Droomen  werden  yet, 

Daerm'aen  u  maeren  denckr.  Komt,  rolt  in  mijn  gebied, 
En  ,  hebt  ghy  mijn  gedroom  ten  halven  willen  ftaken  , 

Laet  ons  van  't  overigh  al  doend'  een  einde  maken . 

Als  ofeen'Fackel,  ofeenBlixemom  my  vloogh, 
Soo  riep  my  uw  gelicht  niet  wacker ,  maer  uw'  oogh : 

Meteenen  viel  m  y  inaen  't  aller  eerftewefen, 
C  Want  waerheic  hebt  ghy  lief)  ghy  mofteen  Engel wefen: 

Maer  als  ick  u  íagh  fien  wat  om  mijn  hertje  lagh , 
En  weten  wat  ick  docht  (dat  Engel  noyt  en  fagh} 

En  weten  wat  ick  droomd',  en  weten  ,  wat  vermaken , 

Wanneer,  my  wecken  foud',en  doen  my  rechtontwaken 
Als  ick  ontwaken  moft  ■,  dat  weet  ick ,  en  beken't , 
Ick  had  ulaftcrlick  belogen  en  gefchendt, 

En  moft  mijn'  ftoute  Tongh  voor  lafterigh  verdoemen , 
Wanneer  s'  u  anders  yet  alsu  had  derven  noemen. 

Aen  't  komen  fagh  ick  eerft  ghy  waert  de  rechte  Ghy, 

Aen  't  blijven  fagh  ick  't  naeft :  maer  nu  ghy  dreight  mijn'  zy 
Van 
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The  Ana- 

Vand'uw'  t'ontledigen,  gcloov'  icktwijffelachtigh 
Datghy  noch  Ghy  foudt  zijn :  de  Min  en  isniet  krachtigh, 

Wanneer  het  minnend'  hert  niet  meer  en  mint  als  vreeil : 

De  Min  en  is  niet  rein,  't  en  is  geen  louter  Geeft, 
't  En  is  geen'  brave  Min  ,  daer  eer,  en  fchrick,  enfehaemen 
Sich  mengen  met  de  Min.  Maer  die  de  toorts  bequaem ,  en 

Gereed  en  fix  begeert,  ontfteeckt  en  doodde  weer : 

Soo  quaemtghy  en  ontlïaeckt ,  foo  gaet  ghy  maer  een'  keer  > 
Om  weder  hiertezijn.  Wel,  moet  ick  u  foo  derven, 

Soogaickwe'er  die  hoop'  herdroomen,  of  gufterven. 

De  Verftellinqh. 
Eleg.  z. 

Marry,  and  love  thy  Flavia,  for  fhe. 

TT  Ebt  Flavia  vry  lief,  en  trouwtfe  toe:  haerwefen 

•*■  ■*■  Begrijpt  al  wattcr  lchoons  rri  andere  kan  wefen, 

Zijn  d'Oogen  wat  te  fmal ,  de  Mond  is  wijd  gefet : 
En  zijnfe  van  Y  voor,  de  Tanden  zijn  van  Get. 

Enzijnfedonckcr,  fy  is  licht  genoch  daer  tegen  : 
En  valt heurHaer wat uyt,  watiiTer  aen  gelegen? 

Hacr  Vel  is  ruygh  genoegh  :  en  zijn  de  Kaken  geel , 

Wat  fchaet  dat?  'tHaer  is  rood:  den  Maeghdom  fchort  niet  veel 
Geeft  haerden  uwen ,  foo  en  fal  haer  geen  gebreken. 

Daer  d'Elementen  maer  van  fchoonheitin  en  iteken , 
Dat  moet  volkomentlick  behagen;  is  maer  Wit 

En  Rood  en  ander  fray  daer  in,  vraeghtnoytwaer  'tilt. 
Die  reucke-wereken  koopt,  ful  lichtelick  bevragen, 
Hoeveel  fy  Muskeliaets ,  hoe  veel  fy  Ambers  dragen  ; 

Maer,  waerfe  liggen,  noyt.  Hoeweldanyeder  deel 

Een  weinigh  uyt  fijn  plaets,  van  'toudgebruyek  verfchecl', 
Altoos  een  Anagram  van  fchoonheit  ifler  binnen. 

Soo  toontden  eenen  wel  cen  liedjen  naer fijn' finnen  , 
Eenander,  op  die  wijs,  vertoont  het  naer  de  fijn' > 
Enelckialongelijck,  en  elck  volkomen  zijn. 

Wat  goed  is ,  is  bequaem  ,  en  al  om  foo  te  achten : 

Wijfs  zijn  als  Engelen:  defchoon',  als  die  iich  brachten Van 
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Van  't  hoogh  getiick  ten  val  >  fy,  buyten  afllagh ,  fy , 
Gclijck goed'  Engelen,  van  al  verarg'ren  vry. 

Onfchoon  is  lijdelick ,  meer  dan  verloren  fchoonhcit; 

Die  tot  een'  Bruyloft  maer  fijn'  lendenen  ren  thoon  leidt 
KieftZijd  en  Goud-draetuyt;  hy  die  een'  langen  keer 
Reis-veerdigh  onderneemt,  foeckt  Laken  en  goed  Leer. 

Schoon ,  is  meeft  vruchteloos :  de kloeckite  bou  w-luy feggen 
Dat  befte  landen  naeft  de  vuylfte  vvegen  leggen. 

Oh  !  wat  een'plaeirerfal  fy  wefen  op  uw  hert, ' 
Indien  u  'tfondigen  dejaloufiehaer'fmert 

Voor  defen  heeft  geleert :  't  En  kan  u  niet  berouwen  ■, 
Ghy  mooghtfe,  Tonder  fpie,  Capoen,  of  yet,  betrouwen, 

Uw'  vyand,  ja  een'Aep  dieop  hacreere  pais' 
Als  Holland fwemt,  enduyekt,  en  leght fijn' weiden  dras, 

Verfekert  het  lijn  volck,  en  'tflijck  bewaertfijn'  Steden  j 
Soodoethaeraenfight  haer.  Sy  lal  den  daghbekleeden 

En  decken  als  een'  Wolck  die  voor  de  Sonne  rijdt , 

Dewijl  ghy,  op  't  bejagh  van  faken  ,  buyten  zijt: 
Sy,  die,  veel  machtiger  dan  Zee  en  foute  baren, 
DeMooren  wit  doet  fien ;  fy  die  naer  feven  jaren 

Vernachtens  in  't  Bordeel,  in  't  Klooiler  raken  fal, 

En  zijn  geacht,  en  zijn  de  belte  Maeghd  van  all' : 
Sy  die  in  barens-pijn  de  vroed-vrouw  fal  doen  fweeren 
Dacris  s;een  barens-nood  •.  maer  Waterfucht  met  eeren: 

Sy,  dieickmingeloov,  wanneer  s'haereere  fchendt, 
Dan  als  een  Toovenaers  't  onmogelick  bekent. 

Sy ,  niemants  wedergac,  fy  laet  u  vry  behagen  : 

Daer  'sdochniera  la  mode,  of  yeder  een  wilt  dragen. 

K^Aen  fijn  Lief. 

^Pars  E!eg.  vr. 

When  my  foule  was  in  her  owne  body  iheath'd. 

r\Oe  mijn  Zie!  faliger  gefchcedtitackin  mijn' leden, 
-"--^En  was  in  ondertrouw  metd'uwe  niet  getreden, 

Mer  d'uwe,  Vagevier ,  Trouwloofe,  noch  in  u 
Ten  einden  a'em  en  kracht  niet  uy  tgekuft ,  als  nu : 

II.  Deel.  Zzz,  Doe, 
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Doe,  docht  my,  wasuwhertvoorenckelwafchteroemen, 

Uw' trouw  voor  enckel  Stael.  Soogaet  het  met  de  Bloemen, 
Diem'indewielingh  ftroyt:  Soo  doet  die  vochtemond, 
Hy  kuil  en  vleitfe ,  maer  hy  troetellè  re  grond : 

Soo  itaet  de  Toorts  en  wenckrmet  vriendelickeitralen 

Deduyfelige  Vliegh  ,  die't  met  het  lijf  betalen 
Of  met  den  vleugel  moet:  SookomtdeDuvvelminir. 

Befoecken,  die  hy  meelt  berekent  in  lijn'  win  ft. 
Wanneer  ick  fta  en  lieeen'Beeckrenbedd'uytfrroomen  , 
En  na  beneden  toe  half  fluymeren  ,  half  droomen  , 

Half  wacker,  half  in  flaep,  en  rijden  langhs  de  voor 

Daers'  aen  verhylickt  is ,  haer  oude  boefem-fpoor, 
En  kijven ,  en  fíen  fuer,  en  rimpelen  ,  en  f\v ellen , 

Wanneer  fy  maer  een'  tack  beleefdelick  fiet  hellen , 
Die  pas  haer'  brauwen  kufs',  of  dreigh  het  maer  te  doen : 
Sy ,  die  daer  fel  ver  met  haer  knabbelcndg  efoen 

Haer  oevers  onderkruypt,  endoets'in  'tendontlanden, 
En  ruyfcht'er  hitfigh  door,  en  breeckt  haer' echte  banden , 

En  fcheidt  fich  van  foo  langh ,  foo  langh  haer'  lieven  loop , 
En  ftoft  en  fnorekter  op,  en  paeyt  hem  met  de  hoop 

Van  valfche  wederkomit ,  in  't  vleyen  van  de  Neeren , 
Die  altijd  wentelen ,  en  nemmermeer  en  keeren , 

En  llrijcktden  Boefemuyt,  endraeythem,  hoogh,  verby 
Dan  fegh  ick ,  Dit  ben  lek ,  onnofel ,  en  dat  Sy. 

i'fl*f>-  De  Vervoer 'ingh. 
Where,  like  a  pillow  on  a  bed. 

DAerlagh  een'  bolle  Banckgefwollen  onder  't  groen , 
Gelijck  de  kuilens  doen 

Ten  hoofde  van  een  Bed  >  en  fcheen  foo  bolgerefen, 
Om  't  hoofden-eind  te  wefen 

Van  't  luye  Violet  zijn  hoofjen  overzy  : 
Daer  faten  Ick  en  Sy  •, 

Sy  al  mijn  heil ,  ick  't  haer :  daer  kleefden  onfe  handen , Gemetfclt  in  de  banden 

"\ran  Balfcm  als  Ciment ,  die  uyt  die  handen  toogh  : De  ftralen  die  haer  ooirh 

In 't 
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fn  'c  mijne,  die  de  mijn'  ftcrlincks  in  't  haere  fonden , 
Vergaerden ,  als  gewonden , 

En  wederzijds  gecwernn  tot  cenen  doblen  draed: 
Het  entende  gelaet 

Van  die  twee  handen  was  het  naeft  van  ons  vergaren , 
En  't  nauwftevanons  paren. 

By  die  vergaderingh  en  teelden  wy  niet  meer 
Als  poppiens  gins  en  weer, 

Died'een  des  anders  oogh  onnoofelick  dé  baren. 
Wie  heefter  fien  verga'ren 

Twee  Legers,  diehetLottefamen  heeft  gebracht 
In  evenwicht  van  macht, 

En  in  onfekerheit  van  wijeken  of  vernielen? 
Soo  hongen  onfe Zielen, 

Soo  tufichenhaeren  my,  d'een'  tegen  d'anderaen 
Om  voordeel  uyt  gegaen. 

Den  handel  durende  dien  die  twee  Zielen  dreven, 

Lagh  iy  en  ick  van  leven 

Lam-lijcks-gelijck berooft:  elck lagh gelijck  hy  lagh, 
Elck  fweegh  den  heelen  dagh. 

Alsyemand ,  die  de  Min  foo  fijn  had  door-gemalen , 
Dat  hy  der  zielen  talen, 

Heel  Geeft  en  heel  Veriland  geworden ,  heel  verftond, 
Ter  rechter  wijdde  ftond  > 

Al  werd  hy  nier  gewaer ,  uyt  welcke  van  die  Zielen 
De  lochce  woorden  vielen, 

CSy  dochten  beid'  hetfelfd  ,  fy  fpraken  beid' alleens} Het  ftreckten  hem  noch  eens 

Een  niew  herfchepfel ,  en  hy  werder  af  herboren , 
Noch  fijnder  als  te  voren. 

Ditfwijmen  (Teiden  wy}  des'  opgetogentheit 
Ontwert  ons  't  recht  befcheid 

Van 't  wit  van  onfe  Minen  feght,  't  en  is  noch  Manheit, 
Noch  Vrouwheit  die  ons  an  leidt: 

Wyfien,  wy  ia  gen  niet;  de  wortel  van  den  luft 
En  was  onsnoyt  bewuft. 

Macr,  nacía:  Ziel  en  Ziel  getrtengelt  is ;  uyt  leden, 

Van  dingen  die  haer'  reden Zzz  2  Op 
'ö' 
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Op  ver  na  niet  en  vat ,  foo  komt  de  Min ,  en  brenght 
De  Zielen  foo  gemenght 

In  niew'  vermengelingh ,  en  maeckter  twee  tot  ecne  , 
Elck  des',  en  elck  de  gene , 

Verplanthet  Violet, fijn' vorm,  fijn'verw,  fijnaerd, 
Te  voren  weinigh  waerd, 

Verdobbelt  en  vermeert:  en  waerde  Min  twee  Zielen 
Doet  onder  een  verzielen , 

Degauvve  ftereker  Ziel  van  beide  voortgebracht 
Verwint  der  enck'len  kracht. 

Wy  dan,  des'niewe  Ziel,  wy  weten  van  wat  iïoffen 
Wy  t'iamen  zijn  getroffen  : 

(0  *itmu    En  dat  het  (^)  Eerfte  klein  daer  onfe  groey  uy  t  gaec 
Twee  Zielen  in  der  daed, 

Twee  vafte  Zielen  zijn,  die  noyt  veranderingen 
En  Tullen  konnen  dwingen. 

Maer  hoe  gedoogen  wy  foo  langh  ons  arme  Lijven 
Soo  ver  van  ons  te  drijven  ? 

En  emmers  zijn  fy  ons',  al  zijnfe  juyil  niet  Wy  •, 
Het  Hf  ¡nel-rond  zijn  fy, 

¡b)  inttuwm-  \Vy  haren  (b^)  Hemel-geeft:  danck  hebben  fy  te  wachten 
Voor  dats'onsby  ons  brachten, 

(c)  -4Uoj.     En  ftreckten  voor  (<Q  Verband ,  en  niet  voor  fchuym  of  gift , 
En  leenden  ons  'rgewift 

(¿) jnjtutnti*.  yan  harer  finnen  hulp.   Des  Hemels  (d_)  Sterre-vloeden 
En  komen  ons  niet  voeden  , 

Of  printen  eerfthaer  felf  in  'tongeficne  vocht 
Van  d'onder-Maenfche  Locht : 

Een'  Ziel  vloey  t  in  een'  Ziel ,  fchoon  dat  fy  voor  dat  vloeyen 
Een  Lichaem  kom'  te  moeyen , 

Gelijck  wy  binnen  ons  gevoelen  dat  het  bloed 
Geftagen  arbeytdoet, 

OmGeeften  uyttebro'en,  enfoecktfe  't  hooge  maken 
Der  Ziel  te  doen  genaken , 

Soo  ver  't  genaeckbaeris-,  om  datter  fulckenhand 
Met  vingeren ,  den  band , 

Den 
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Den  onbegrepen  band  van  Ziel  en  Lijf  moet  hechten , 
En  foo  tot  Menfchen  vlechten. 

Soo  moet  lïch 's  Mm naers  Ziel  van  boven  nederwaerts 
Begeven  tot  het  Aerds 

Van  taftehcken  tocht,  van  toegencgentheden, 
Van  driften  die  met  Reden , 

Maer  Sin  begrijpen  mogh',  en  flaend'er  handen  aen> 
Of  't  moet  de  Ziele  gaen 

Gelijckeen'grooten  Vorft,  die fonder  hulp,  in  Sloten 
En  mueren  light  gefloten. 

Komt  dan,  komt,  keerenwy  totonfe  Lijven  weerj 
Dat  menfchen,  lwack  en  teer, 

Haer'  oogen  mogen  flaen  en  oeffenen  haer'  finnen 
Op  't  openbare  minnen, 

't  Geheime  van  de  Min  groeyt  Ziel-waertineen'hoeckj 
Maer  't  Lichaem  is  haer  Boeck. 

Enifler  ergens  nu  een  Mi nnaer  toegetreden 

Die  des'  gevlochten  Reden , 

Des'  t'famen-fpraeckvan  een,  van  bydshebb'uytgehoort, 
Hy  merck'  noch  woord  op  woord , 

Al  gaen  wy  wederom  te  Ledewaertals  voren, 
Hy  fal  niet  anders  hooren. 

De  Bloejfem. 

Little  think'ft  thou ,  poore  flower. 

/~\Nnoofcl  Blommeken,  daer  by  ick  nu  ter  wacht 
^-    -Ses  feven  dagen  heb  geduldigh  toegebracht, 

Om  uw'  geboort'  te  fièn ,  en  uer  voor uer  het  fpoeyen 
Van  't  onbegiijpigh  groeyen  > 

Tot  dat  ghy,  op  den  top  van  dcfen  tack  gebracht, 

Soo  weeid'righ  (net  en  lacht: 
Onnoofel  Blommeken,  hoe  weinigh  kont  ghy  dencken 

Dat  ñus  een  vinnreh  vorft:  uw'  bladeren  ma2;h  krencken, 
Uw' bladeren  ontdoon,  en  brcngenle  ten  val, 
Of  mergen  mogelick  van  yet  tot  met  met  al. 

Onnoofel  Hert,  mijn  Hert,  dat  ftadighleght  en  fweet, 

Om  hier  te  neftelen ,  en  hengelt  om  een'  beet 
Zzz,  3  Van 
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Van  een  verboden  ,  of  verbiedend' Boom  te  krijgen  ; 
Om  of  by  langh  bekrijgen, 

Bylangh  belegeren,  haer  onbewegen  moght 

Befwijcken  roe  een' bocht: 
Onnoofel  Hert ,  mijnHert,  hoe weinigh kont ghydcncken 
Dat  mergen ,  eer  de  Son  ,  ten  bedden  uy  t  fal  wencken , 

En  roepen  d'Uren  op ,  een'  reis  te  reifen  itacr , 
Daer  ghy  en  ick  de  Son  moet  volgen  foofe  gaet. 

Maer  ghy,  die  altijd  loos  en  altijd  loofer  zijt 

Uw'  felfste  martelen  ,  fult  feggen ,  is  't  uw  tijd 

Van  reifen  ?  't  roert  my  niet:  hier  heb  ick  mijn  bedrijven , 
En  moet'cr  hier  om  blijven: 

Ghygaetom  tijd-verdrijf,  ghy  gaet  tot  vrienden  in  , 
Tot  vrienden,  die  haer'  min, 

Haer'  middelen  aen  u  en  uw'  begeerten  hangen , 
En  fchaften  al  daer  oogh  en  oor  na  kan  verlangen  , 
En  tongh  en  al  de  reit:  hanghtdaer  uwLichaem  aen: 

Maerals'er  'tLichaemgaet,  wathoeft'er  'tHerttegaen? 

Wel ,  wacht  dan,  en  blijft  hier :  maer  wceten  weeft  verdacht, 

Na  dat  ghy  't  uy  terite  gewaeght  hebt  en  gewacht , 
Dat  in  der  Vrouwen  oogh  een  Hert ,  dat  maer  gedacht  is, 

Enfonder  ichijn  of  pracht  is, 

Niet  meeren  geldt  als  Geelt.  En  wat  fal  't  teecken  zijn , 
Daer  aen  s'  u  ken  voor  mijn? 

Ja  fy  ,  fy  fonder  Hert,  waer  fal  fy  by  vernemen 
Datfulckcndinghalsghy  zy  voor  een  Hert  te  nemen  ? 
Van  eenigh  ander  lidt  verftaet  fy  mogelick  yet , 
Maer,  op  mijn  woord  en  trouw,  een  Hert  en  kent  fy  niet. 

Keert  dan  naer  Londen  toe ,  en  komt  my  daer  te  moet : 
Ghy  fult  my  weder  fien  veel  ruitiger  gemoed t , 
Veel  friifcher ,  vetter  veel ,  in  eene  twintigh  dagen  , 

Die  't  manne-volck  my  iagen , 
Dan  of  ick  noch  foo  langh ,  met  u ,  mijn  Hert,  met  haer, 

By  een  gebleven  waer. 

Weeft  ghyd'er  oock  foo  aen ,  om  Gods  wil ,  kan  't  gefchieden : 
Mijn'  meeningh  is  u  daer  een'  ander'  vriend  te  bieden  , 

Die 
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Dielichtelickfoo  bly  fal  wefen  met  mijn' geeft, 
Als  and're  mee  mijn  lijf,  en  hy  oock  is  geweeft. 

Vrotdeen  ftandvnjltgheit. 

Now  thou  haft  loved  me  one  whole  day. 

XTUdat  den  heelen  dagh  uw  Hert  geweeft  is  mijn} 

*■  ̂  Als  't  mergen  over  is,  wat  meent  ghy  dan  te  feggen  ? 
Een  oude-niewe Trouw  mijn' ouder  voor  te  leggen? 

Of  feggen  dat  wy  't  volck  van  gift'ren  niet  en  zijn  ? 
Of  dat  den  Eed  uyt  vrees  van  Liefdes  wraeck  gefworen 
Altoos  verfweerbaer  is  ?  of  fal  ick  moeten  hooren , 

Dat  even  als  de  Dood  den  echten  band  ondoet , 

Verbintenifs'  van  Min  (J  de  fchaduw  van  die  knoopen  } 
Ter  fchaduw'  van  de  Dood ,  tot  ilapens  toe ,  kan  knoopen  > 

Maer  langer  niet  en  bindt  ?  of  dat  ghy  uw'  gemoed 
Ontlaften  moet  van  trouw,  met  ontrouw  uyt  te  houwen, 

Die  voorgenomen  was  ?  Maen-fuchtighft'  aller  Vrouwen , 
Geboren  wifpeltuer,  al  dat  verfierde  Waer 

Kond' ick  verbyfteren,  en  al  dat  ydel  praten 
Bellnjdenen  verflaen:  Maer  wilt'ernu  by  laten , 
Om  of  ick  mergen  oock  van  uw' gevoelen  waer. 

Affcheity  met  verbod  van  treuren. 

As  vertuous   men  paffe  mildly  away. 

C~>  Elijck  dedeughdige  gevoegelick  verfcheiden  , 
3  En  luy  fteren  haer'  Ziel ,  haer  luft  niet  meer  te  beiden : 
Dewijl  de  Vrienden  ftaen  en  feggen  in  't  geween , 
Den  adem  iiïex  uyt,  en  and're  feggen ,  Neen. 

Soo  laet  ons  ruchteloos  verfmeltende  vertrecken , 

Geen'tranen-hoogcn-vloed,  geen'  fuchten-ftorm  verwecken, 
't  VVaeronferMinn'enVreughdsontheiliginghbegaen 
Den  Leecke-broederen  haer  heil  te  doen  verftaen. 

Aerdroeringh  kan  den  menfeh  verfchricken  en  befchaden , 
Elck  saet  in  watfe  deed ,  en  watfeduydt,  beladen } 
5  Hec 
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Het  eewige  gebeef  van  's  Hemelsommekeer 
Was  altijd  machtiger,  en  dé  noy  t  yeraand  feer. 

Een'  onder-Maenfche  Min  van  grove  Minnaers  herten , 
(Diensziel,  gevoelen,  is^diemoethet  af-zijnfmerten, 

Die  doet  hetfclieiden  wee :  de  re'en  is  in  de  daed , 
Het  fcheid  der  dingen  daer  haer  wefen  in  beftaet. 

Wy,  die  ons  van  foo  fijn  geilepen  Liefde  roemen \ 

Datfelf  wy  twijffelen  wats'  jsen  hoe  te  noemen , 
Wy,  wederzijds  geruft  op  's  herten  wel  geval , 
OntbeérenlichtelickLip,  Hand,  enOogh,  en  al. 

Ons  een  paer  Zielen ,  een ,  en  maer  een'  Ziel  te  achten , 
Ofickvertrecken  moet,  en  voelt  fich  niet  verkrachten  : 

Sy  lijden  min  als  breuck,  fy  werden  maergereckt, 

Gelijck  men  't  fmedigh  Goud  tot  locht  van  bladen  trecktj ■ 

En  meent  men 't  zij  nder  twee,  fyzijn  maer  twee  te  meenen* 
Gelijck  een  PaiTer  is  met  tweelingen  van  beenen  : 

Uw' Ziel,  devaftevoct,  alwerdtfy  omgevoert,  . 
Gaet  ftaende  voets ,  en  doch  roert  als  haer  tweelingh  roert. 

Ja,  fchoon  de  vafte  voet  in 't  middel-punt  gepaeltftaet, 
Soo  haeft  als  d'andere  wat  ruy  mer  om  gehael  t  gact , 

Men  fiet,  hy  leen  ter  naer,  en  luyftert  naer  fijn  gaen , 

En,  komt  lijn  gade  t'huys,  foo  gaet  hy  weder  ftaen. 

Soo  zijt  ghy  tegens  myj  m.y,  .diegeftadigh  maeyen  , 

En ,  als  deïofle  voet ,.  .róritorn'  end  om  moet  draeyen  : 
Uw'  trouwe  ftevigheit  miacckt  mijnen  omloop  wis, 
En  doet  my  eindigen  ¿lacr  hy  begonnen  is. 

•  .  . 

De  opzaende  Sc... 

...       oldfoolc,  unruly  Sanne. 

/~\Ud ,  bellgh  Geck ,  wat  mooght  ghv  ons  liggen  ff  hijnen 
V-/Ten  bedden  uyt doorVenfters  en  Gordijnen  ? 

Maet-oockdé  tíjd  van  Nlitïnacrsaen  uw  rad 

.  Gebonden'zijn?  School- fehijtef,  gaet  en  vaf 

'Leer- 
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Leer-kinderen  by  't  oor  en  Winckel-flaven: 
Doet  Hooffche  Wey-luy  uyt  de  bolfter  draven , 

En  feght  de  Koningh  vaft  naer  buyten  rijde : 
Gaetroepcland-Mierenopdenoogft  te  fchuren, 
Liefd,  haersgelijckalom,  kent  ftond  noch  uren, 

Noch  Daghj  noch  Maend,  die  lappen  van  den  Tijd. 

Hoe  mooght  ghy  op  uw'  ftereke  ftralen  ftuyten? 
Ick  hielfe  toch ,  met  maer  mijn  oogh  te  fluyten , 

In  duyfteringh ,  vvaer  't  dat  ick  't  beter  licht 
Soo  langh  on beeren  kond  van  Haer  gelicht. 

Soo  noch  uw  oogh  niet  blind  en  is  van  't  Haere , 
Gaet  fiet  of  Indien  fijn'  gulden  Waere, 

Sijn'  Specerye  nochbefit.  Ick  wed, 
Taek  mergen  avond  hier  n  aer  all'  die  fchatten , 
Ghy  fultfe  my  ten  vollen  lien  bevatten , 

Befitten  en  beleggen  in  dit  bed. 

Sy  's  alle  Staten,  ick  ben  alle  Heerenj 
Geen  ander  dingh  en  is :  die  't  al  beheeren , 

Die  fpelen  ons:  all'  Eer  is  by  ons'  Eer 
Comedi-werck :  all'  overvloed  niet  meer 

Dan  Alchimy.  Ghy  Son,  in  dit  verkleenen, 

Van  's  Werelds  groot ,  deelt  half 't  geluck  meteenen: 
U  dient  voortaen  gemack  van  ouderdom : 

Schijnt  hier,  ghy  fultfooveel  als  alom  blaken, 

En  warmen  'tal ,  ghy  kont  dit  bedde  maken 
Uw  middel-punt,  des' muren  uw  rond-om. 

Dageraet. 

't  Is  true,  't  is  day ;  what  though  it  be  ? 

't  TS  waer ,  de  Dagh  is  op  -,  wat  iíTer  aen  bedreven  ? 
*  Wilt  ghy  daer  oock  om  op ,  en  't  bed  en  my  begeven  ? 
Wat  hebben  wy  alleen  om  's  Lichts  wil  op  te  ftaen , 
Die  om  den  Donckerniette  bed  en  zijn  gegaen  ? 

De  Min,  die  ons,  infpijt  des  Duyfters,  hier  vergaerde, 

Behoorden  ons ,  lpijt  Licht,  te  houden  daer  s'  ons  paerde. 
II.  DeeL  Aaaa  Het 
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Het  licht  en  heeft  geen'  Tongh ,  't  en  is  maer  Oogh ,  en  (lom ; 
En  oft'  al  rond  om  fprack ,'  gelijck  het  fiet  rond  om , 

Al  dat  het  hier  voor  my  voor  't  arghfte  kondefeggen  > 
Waer,  dat  ick,  welgeleght,  geern  wilde  blijven  leggen, 

En  dat  ick  foo  mijn  Hert  en  lbo  mijn  Eertjen  acht , 

Dat  ick  hem  niet  verlaet  die  beid'  heeft  in  fijn'  macht. 

Is  'tBefigheit  alleen  die  u  verbiedt  te  toeven  ? 
Oh,  dats' het  fhoodfte  Zeer,  dat  m'  in  de  Min  kan  proeven: 

Een  leelick ,  een  beroy t ,  een  valfch  menfch  lijdt  de  Min , 
Den  befigen  alleen  en  laetfy  nergens  in  : 

Wie  Befigheit  en  Min  wil  t'famen  doen  gedyen , 
Doet  even  foo  veel  quaeds  als  Echte  Luy  die  vryen. 

Godheit  der  Minne. 

I  long  to  talke  with  fome  old  lovers  Ghoft. 

MY  lufte  wel  wat  praets  met  een  oud  Minnaers  Geeft, 
Geftorven  eer  de  God  der  Minne  was  geboren : 

Men  fou  van  hem  niet  hooren 

Dat  eenigh  Minnaer  doe  vervallen  zy  geweeft 
Toternftighminnens  toe,  van  die  hem  kon  verachten. 
Maer  nu  dat  dcfe  God  een  Lot ,  des  Noodlots  krachten 

Gelijck ,  gefchapen  heeft ,  en  neemt  Gewoont  te  baet, 
Soo  moet  ick  met  geweld  beminnen  die  my  haet. 

GewiiPlick ,  die  hem  eerft  verhieven  tot  een'  God , 
En  namen 't  noy t  foo  hoogh:  Hy  felver,  indefotheiü 

Vand'eerfte  gemaeckte  Godheit, 
En  reicktenoyt  foo  wijd:  iijnampt  en  was  maer,  't  flot 

Van  Hert  op  Hert ,  in  doen  en  lijden  ,  wel  te  voegen  -, 
Daer  twee ,  gelijck  geraeckt ,  gelijcken  brand  verdroegen  : 

Sijn  doen  was  't  onderlingh.  'tEn  isgeen'  Min  dieftaet } 
Of  eene  my  bemint ,  foo  langh  als  ickfe  haet. 

Maer  yeder  kleine  God  reckt  hedenfdaeghs  fijn'  macht 
Soowydalsjupiters:  deraferny,  't  begeeren, 

'tBefchrijven  ,  prijfen  ,  eeren, 
Schijnt  al  in  't  vrygefaghdes  Min  nen-Gods  gebracht. 

Och 



Vertalingen.  $■ƒ«• 

Och  of  van  dit  geweld  ons  oogen  open  borften , 

En  vvy  't  vergode  Kind  van  niews  ontgoden  dorften  ! 
'c  En  waer  geen'  doenlicke ,  geen  denckelicke  daed , 
Dat  ick  fe  met  geweld  beminde  die  my  haet. 

Godloofe  muy  ter-geeft: ,  wat  legh  ick  my  en  plaegh , 
Als  dcde  my  de  Min  het  aller  arghil  gevoelen  ? 

Sy  moght  m  y  doen  verkoelen  > 
Sy  moght  bemiddelen ,  dat  ickfe  mijne  fagh , 

Die  nu  eens  anders  is,  (datwaren  argerplagen} 

En  doen  my  tegen  meugh  haer'  ontrouw  fien  en  dragen. 
Van  Valsheit  en  van  Haet  is  d'eerfle  't  grootfte  quaed } 
Valfch  waerfy,  foofemy  nu  minde,  diemy  haet. 

De  Dood-gift.  Ll¡í¡tumi 
When  I  dyed  laft,  and,  Deare,  I  dye. 

TTEtleítedatickírierf,  en,  liefiteLief,  ickfterv' 
*■  ■*  Soo  dickmael  als  ick  ga,  en  uv/gedaente  derv', 

A\  is  't  een  volle  uer  van  doe  tot  nu  geleden , 
En  Minnaers  uren  zijn  volkomen  eewigheden, 

Soo  heught  my  dat  ick  fprack ,  en  liet  aen  yemand  yet. 
Schoon  dan  ick  ben  nu  dood ,  die  doe  mijn  felven  liet , 

Enichonck  mijn  felven  wegh  :  noch  ftaetmy  toe  by  defen 
Volvoerer  van  de  Gift ,  en  felf  de  Gift  te  wefen. 

Ick  hoorde  dat  ick  fey'>  Gaet  feght  haer  aen  terftond, 
Dat  Ick ,  en  datzijt  Ghy ,  mijn  felven  heb  verwondt , 

Mijn  felven  omgebracht,  en,  foo  ick  gingh  ontleven , 

Belaft'  ick  my  mijn  Hert  ter  Dood-gift  u  te  geven : 
Maer,  oh,  ick vond'er geen, alfcheurd'ickmijngeraemt, 
En  fochtdoord'oudeplaetsdie't  Hertistoegeraemt. 

Dat  moordemy  van  niews,  dat,  die  u  fonder liegen 

In  't  leven  had  gedient,  in  't  fterven  moft  bedriegen. 

Yet  vond  ick  evenwel  dat  fchier  een  Hert  geleeck , 
Yet  hoeckighs,  yet  geverwts,  yet  dat  niet  goed  en  leeck, 

Yet  dat  niet  quaed  en  was ,  yet  dat  voor  niemand  heel  was , 
Yet  dat,  benevens  u,  aen  weinige  te  deel  was, 

Aaaci  2  Yet 
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Yet  konftighs ,  yet  foo  goed  als  konft  het  maken  koft  : 

Soo  meenden  ick  't  verlies  dat  ick  vergelden  moft 
Te  boeten  met  dit  Hert,  endoen  'tutoebehooren: 

Maer,  oh,  ten  koft  niet  zijn,  't  was  uw  al  langh  tevoren. 

Goede  Vrydagh.  Rijdende  Wejlivaert. 

Let  mens  foule  be  a  ípheare,  and  then  in  this. 

D! lE  Ziel  des  menfchenzygelijckeenHemel-bol, 
Gods-dienftigheit ,  de  Geeft  daer  door  fy  roer'  en  roll'r 

Soo  wedervaert  dien  Bol ,  dat  d'ander'in  haer'  wegen 
Geftadigh  wedervaert,  dien 't ftrijdige  bewegen 

Van  and're  fooverruckt,  foo  ilingert  alle  daegh, 
Dat  fchier  haer  eigen  loop  verloren  loopt  of  traegh , 

En  nauwelicksin  'tjaerten  einde  werdt  voltogen, 
Soo  werdt  de  Ziel  van  Luft ,  foo  werdt  fy  mis  bewogen 

VanBefigheitsgefnor,  alswaer  't  haer  oppertocht. 
Soo  raeck  ick  defen  dagh  ten  Weften  wech  gebrocht , 

Ten  Weften  averechts,  dewijl  ick  in  't  vertrecken 
Mijn'  eigen  Zielen-tocht  ten  Ooften  aen  voel  recken  : 

Ten  Ooften  ,  daer  van  daegh  een'  Son  in  't  rij fen  daelt, 
En  dalende  den  Dagh ,  Dagh  fonder  eind ,  ophaelf. 

Waer  niet  de  Son  aen  't  Kruys  gerefen  en  gevallen ,, 
De  Son  had  eewigh  Nacht  gehouden  over  allen. 

Nochtans  't  verheughtmy  fchier,  dat,  ver  van  mijn  gelicht, 
't  Gelicht  gebleven  zy  van  my  te  fwaren  wicht. 

DieGodesaenfchijnfiet,  die  't  Leven  is,  moetfterven: 
Wat  fterven  waer  het ,  God  het  leven  te  fien  derven  ? 

DaeryfdedeNatuer,  Gods  Stedehouder,  af; 
Daerbrack  iljnVoet-banck  voor,  dat  viel  de  Son  te  ftraf. 

En  koft  ick  nagelen  fíen  drijven  door  de  handen , 

Die'tNoordenZuyder-puntbereicken,  daer  Sy  'tfpanden, 
En  geven  met  een'  draey  elck  Hemel-rond  fíjn'  toon  ? 
Koft  ick  vernedert  fíen  'toneindighhooghenfehoon, 

Vernedert  onder  ons-,  ons  boven,  ons  beneden? 
Koftick  het  diere  Bloed  fien  ftorten ,  fien  bekneden 

Van  ftof  tot  flijck  ?  het  Bloed  daer  alle  Ziel  in  leeft , 

TotSijn'toe?  Koftick  't  Vleefch  dat  God  gedragen  heeft,. 
Gedra- 
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Gedragen  als  fijn  kleed ,  onternt  fien  en  gereten  ? 

En  fchrickt'  ick  dat  te  fien ,  hoe  doríl  ickfíen  en  weten , 
Hoe  fy  te  moede  was ,  die  deel  had  in  dit  doen , 
En  leverde  met  God  de  helft  in  's  Menfchen  foen  ? 

Maer,  of  all'  'theiligh  doen  foo  verisvanmijn'oogen, 
't  Staet  mijn'  gedachten by,  die  't  mijngedencken  toogen, 

Dat  ftadigh  derwaerts  fiet ,  gelijck  ghy  van  dat  Hout 
Geftadigh,  Heer,  uwoogh,  genadighopmyhoudt. 

Nu  keer  ick  u  den  rugh  j  maer  't  is  om  geeiïelingen : 
Tot  dat  genad'  uw'  hand  en  geeflel  fal  bedwingen : 

O,  itraft,  en  lijdt  dat  ick  uw'r  gramfchap  waerdigh  zy : 
Brandt  my  'tverroeftenuyt,  en  recht  het  fcheef  in  my : 

In  my  herfchept  uw  beeld  tot  dat  ghy  't  foo  ghy  't  kenden , 
In  my  herkent:  en  dan  fal  ick  u  't  aenfich  twenden. 

Ata*  3  VOOR- 
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VOOR-MÁNINGH. 

NEemtmenderuymte  in  't  ÖDerfetten,  foo  kan  de  waerheit 
niet  Dry  "pan  geweld  gaen :  Staet  menjcherp  op  de  woorden, 

foo  Derdwijnt  de  geefl  "ï>an  de  uytfpraeck.  Vinden  wy  dit 

waer  in  den  ongebonden  Stijl,  wat  kan  men  "pan  Dertaelde  Dichten 
hopen ,  die  geene  Derflandige  (tillen  ontkennen  het  derdendeel  Dan 

hare  waer  de  den  aerd  "pan  JchrijDen  Jchuldigh  te  zjjn  ?  Nochtans , 

Lejer  ,  gewent  u  eens  aen  den  ongewoonen  ¡leur  "pan  der  Italianen 
Thooneeï-Stijl ,  ende  helpt  my  overleggen ,  of  niet,  ingeDal  Dan 

Dertalinge,  deje  meefl  rijmelooje  regelen ,  onder  meeflerlicker  han- 
den dan  de  mijne  geraeckt ,  den  minflen  afbreuck  Dan  aerd  ende 

Dan  waerheit  lijden  fouden.  Ick  ben  te  Dr  eden  geweefl,  als  eer  f  e 

Hoofdketter  in  dejen,  den  eerften  floot  Dan  de  oordeelen  uyt  teflaen. 

Doch  foo  Derre  ben  ick  Dan  die  f  mijnen  Doordeele  te  willen  afbede- 

len, datickoock  de  al  te  gunflige  Rechters  Door  mijn  eigen  tegen- 

Jpreken  niet  en  derDe  Derfekeren ,  op  den  grond  die  ick  boDen  aen- 

gewefen  hebbe.  Want ,  fonder  ons  te  Dieyen,  <zjjn  de  Dertalingen 
Dan  fraeye  Schriften  Decimeer  als  fchaduwen  Dan  Jchoone  licha- 

men ?  ende  zjjn  die  niet  menighmael  de  ongelijckfle ,  de  Jlimfle , 
de  mismaecktfle? 

Diffkile  efl  alienas  lineas  infequentem  non  alicubi  excederé ;  arduum  ,  ut , 
quae  aliena  lingua  bene  difh  funt ,  eundem  decorem  in  translatione  confervenr. 
Significatum  eft  aliquid  verbi  proprietate  ?  non  habeo  meum  quo  id  efferam ;  & 
dutn  quazro  implere  fententiam  longo  ambitu,  vix  brevis  vis  fpatia  confummo. 
Accedunt  hyperbatorum  anfradus,  diiïirnilitudinescafuiim,  varietates  figura- 
rum  :  ipfum  poftremö  fuum  ,  &,  ut  itadicam  ,  vernaculum  lingua;  genus.  Si 
ad  verbum  interpretor ,  abfurde  refonat :  il  ob  neceffitatem  aliquid  in  ordine& 
in  fermone  mutavero ,  ab  interpretis  videbor  officio  receffiffe.  Hieroiym.Prefb. 

prafut.  in  Cbron.  Eufebii. 

Uyt 
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Uyt  den  Trouwen  Herder 
Van 

BATTISTA      GUARINI, 
Eerfte  bedrijv,  Tweede  uytkomft. 

MIRTILLO.     ERGASTO. 

\T7Rang'  Amaril ,  die  felver  met  het  bitter 
^V  Van  uwen  naem  leert  bitterlick  beminnen  i O  A  maril  veel  blancker  en  veel  fchooner 
Dan  heldere  Ligufter* 
Maer  doover  en  voorvluchtiger  en  feller 
Dan  felf  de  doove  Slangh  is-, 
Mifdoen  ick  u  met  fpreken , 

Mijn  hert  fal.fwijgend'  breken. 
Maer  't  hoogh'  en  't  laege  land  fal  voormy  fchreewen,. Soo  Tullen  defe  boflehen ,   ! 

Die'ck  uwen  fchoonen  name 
Soo  dickmacls  leere  melden: 
T    »  j      c         • In  t  weenen der  fonteinen, 

In  't  ruyíTchen  van  de  winden 
Sult  ghy  mijn'  treuringh  vinden, 
De  deernis  en  het  pijnen 
Sal  in  mijn  aeniicht  fpreken, 
t  j/l  11    n.  i  ia' Ja,  word  het  alle  itom,  ten  langen  lelten 
Sal  noch  mijn  ilerven  fchelden, 

En  mijne  dood  fal  u  mijn'  fmerte  melden. 
Mirtil ,  de  Min  was  oyt  een' felle  quellingh>  ERG. 
Maer  meer,  hoe  meer  befloten : 
Want  van  den  toom  der  woorden , 

Daer  med'  een'  Minnaers  tongh  wordt  ingebonden, 
Gewint  fy  kracht  en  ikrekte, 
En  is  gevangen  feller  dan  ontbonden. 

Ghy  hoort  my  d'oorfaeckdrn  van  uv.  'ontfteken Soo  lan^e  niet  te  hebben  achterhouden , 
Die 
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Die  my  de  vlammefelfnietkondt  verbergen. 
Hoe  menighmael  heb  ickgefeghc ,  Myrtil  brandt, 
Maer  hy  gaet fwijgen  ,  en  fijn  vier  verteert  hem. 

MIRT.  Ick  heb  my  felfs  mifdaen  om  haer  te  fchoonen , 

Beleefd'  Ergail',  en  ick  bleef  noch  in  't  fwijgen, 
Maerdenoodiaecklickheid  is  't  diemy  ftout  maeckt, 
'k  Hoor  een  gerucht  van  aller  zijden  momp'len 
Dat  my  door  d'ooren  heen  tot  in  het  hert  flaet , 
Van  Amaryllis  haeft-aenftaendeBruyloft} 
Maer  wie  dat  daer  af  fpreeckt ,  fwijght  al  de  refte , 
En  ick  en  derv  niet  dieper  onderfoecken , 
Niet  min  om  achterdenck  van  my  te  weeren , 

Als  om  niet  waer  te  vinden  't  gen'  ick  vreefe : 
Ick  weet ,  en  laet  my  niet  van  min  bedriegen , 

Dat  my  mijn'  arm  onwaerdigheid  niet  toe  laet 
Te  hopen  dat  my  oyt  tot  een'gen  tijde 
Soo  fchoonen  Nymph,  foogeeftighenfooaerdigh, 
Soo  Goddelick  van  bloed,  van  geeft,  vanaeniicht, 
Ter  echtelicker  Trouw  verbonden  wef de. 

Ick  ken  feer  wel  den  inhoud  van  mijn'  fterre : 
'k  Ben  tot  de  vlam  gemaeckt,  en  alleen  waerdigh Om  haer  te  branden ,  niet  van  haer  te  nutten. 

Maer  is  het  ibo  befteltin  's  Hemels  voor-raed , 
Dat  ick  mijn' dood,  en  niet  mijn  leven  minne, 
'k  Waer'  wel  ter  dood  bereidt,  foo  fy  maer  wilde, 
Als  oorfaeck  van  mijn  dood ,  mijn'  dood  begnaden , 
En  my  bewaerdigb.de  met  haer'  fchoon'  oogen , 
En  maer  en  feide,  Sterft,  op  'tlaetfte  fuchten. 
Ick  wilde  dat  fy  my,  eer  dat  haer  bruyloft 
Een  ander  ga  voor  mygeluckigh  maken, 
Maer  eens  en  hoorde.  Nu,  fooghy  my  lief  hebt, 

Oft  met  my  deernis  hebt ,  beleefd'  Ergafto , 
Stelt  u  te  werek  om  my  daer  toe  te  helpen . 

ERG.    Dat 's  een  gerechte  wenfeh,  en  flechte  looningh 
Voor  een  die  iterven  gaet  >  maer  fwaer  om  krijgen . 

Sy  waerd'er  qualick  aen ,  foo  oyt  haer  Vader 
Quam'  te  vernemen  dat  fy  d'oor'geneight  had 
Tot  eenigh  fteels-gewijs  verfoeck ,  oft  dat  fy 

Des 
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Des  voor  haer'  Schoonvader  den  Priefter  vuyl  viel\ 
Daerom  is  'c  mog'lick  dat  fy  van  u  verloopt , 
En  mog'lick  heeft  s'  u  lief  en  derft  't  niet  thoonen  : 
Een'  vrouw  is  wel  in  hare  luften  broofer 

Dan  wy,  maer  in  't  bedeck  van  luften  looier. 
En  of  't  al  waer  waer*  dat  fy  u  beminde , 
Wat  kond  fy  anders  doen  dan  voor  u  vlieden  ? 
Hy  luyftert  te  vergeefs  die  niet  kan  helpen  ; 
Hy  vlucht  medoogentlick,  die  met  fíjn  ftil  ftaen 
En  ander  quellen  fouw :  en  hy  doet  wijflick , 
Die  fpoedigh  los  laet  dat  hy  niet  kan  houden. 

Of  dat  waerachtigh  waer',  of  ick  't  geloofde, 
Geluckigh mijn  verdriet,  en liev'  mijn'quellingh  ! 
Soo  zy  den  Hemel  uw  befchut ,  Ergafto , 
Verfwijght  my  niet  wat  Herder  onder  ons  is 
Soo  grooten  fterren-vriend  en  foo  geluckigh  ? 

Hebt  ghy  geen'  ken  nis  aen  den  jongen  Silvio, 
Montanos  eigen  Zoon,  Dianas  Priefter, 
Dien  Herder  huydendaeghs  foo  rijck ,  foo ruchtigh  ? 
Dien  fraeyenjongelingh?  dieishetfelver. 
Geluckigh  Jongelingh ,  die  uw  geluck-lot 
In  foo  onrijpen  ouderdom  foo  rijp  vindt ! 

'k  Benijd'  u  't  uwe  niet,  maer  klaeg' van  't  mijne. 
Ghy  mooght  het  hem  oockièker  niet  benijden, 
Want  hy  veel  deernis  meer  dan  nijds  verdient  heeft. 
En  waerom  deernis?  Erg.  Want  hy  haer  niet  lief  heefc 
En  leeft  hy  oock ,  en  heeft  hy  herten  oogen  ? 
Hoewel  foo'ckt  recht  aenfehouwe, 
Haer  fchiet  geen 'vlam  meer  over, 
Voor  eenigh ander  hert,  fintsfyop  'tmijne 
Uyt  die  twee  fchoone  oogen 
Al  't  vier  verademt  heeft ,  en  all'  haer'  liefde. 
Maer  waerom  doch  fulck  een  juweel  gegeven 

Aen  die  het  niet  en  kent,  aen  die  't  verwaerlooft  ? 
Om  dat  den  Hemel  ons  met  dat  verfam'len 

Arcadias  heil  belooft  5  hebt  ghy  geen'  kennis 
Hoe  alle  jare  hier  aen  ons'  Goddinne 
d'Ellendige,  de  doodelicke  fchat-fchuld 

II.  Deel.  Bbbb 
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Van  eener  Nimph  onnoofel  bloed  betaelt  wordt  ? 

MIRT.    't  Zijn  niewe  tijdingen  die 'knoyt  en  hoorde; 
Oock  ben  ick  niewelingh  in  des'  geweiten  , 
En  altijd  meeft  geweefteen  bos-bewoonder, 

Gelijck  't  de  Min,  gelijck  't  mijn' Lot  begeert  heeft. 
Maer  wat  voor  fonde  is  't  oock  die  dit  verdient  heeft  ? 

Hoe  gaert  een  God'lick  hert  foo  hoogen  gramfchap  ? 
ERG.   Ick  fal  u  't  heel'  verhael  van  ons'  ellenden 

Dat  uyt  de  Eicken  fchorfch ,  'k  laet  ftaen  de  menfchen , 
Medoogen  en  beklagh  fouw  konnen  trecken 
Van  voren  aften  einde  toe  vertrecken. 

In  d'oudeeewen ,  als  des  Tempels  forge 
En'tHeiligh  Priefter-ampt  den  jongen  Priefter'n  , 
Gelijck  als  nu  ,  noch  niet  was  toegelaten , 

Quam  een  e'el  herder-knecht,  genaemt  Aminta, 
Doe  Pricfter ,  een'  Lucrina  te  beminnen , 
Een'  wonderfchoone  Nimph  en  wonder  geeftigh , 
Maer  wonder  trouweloos,  en  wonder  ydel. 

Langh  had  fy  aengenaem  ,  oft emmers  thoonde't 
Met  haer  geveinfde  trouweloofe  wefen 

De  fuyv're  Mindes  Herders  hares  Minnacrs. 
Ja  voed'  hem ,  armen  knecht  >  met  valfche  hope 
Soo  langh  alshy  geen'  M  in-genoot  en  hadde  •, 
Maer  niet  lbo  haell  (fiet  doch  't  oniradigh  Meisken} 
Had  haer  een  Boeren-Herder-jool  bekeken, 

Sij'n  weeck  voor  't  eerft'  geficht,  voor'teerftefuchten  5 
En  gaf  fich  heel  de  niewe  Min  ten  benen , 

1 »;  a/»/*    Eer  emmer  («)  Minne-nijd  Amint'  in  't  hert  viel. 
Beklagens  waerd'  Aminta,  diefyzedert 
Vlod'en  verachte,  fonderdatde  boofe 
Hem  emmer  hooren  meer  oft  aenfien  wilde. 

Of  de  bloed  fuchtcn  gingh ,  en  of  hy  weende 

Bedenckt  datghy,  die  't  Minnen  by  de  proef  kent. 
MIRT.    Oh  !  dat 's  degrootfte  pijn  van  alle  pijnen. 

ERG.    Maer  doe  hy  oock  met  fijn  verloren  herte 
Sijn  fuchten  en  fijn  klagen  had  verloren» 
Bad  hy  Diana  aen  :  Diana ,  feid  hy , 
Heb  ick  u  oy  t  met  onbevleckter  handen , 

Met 
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Met  een  onnoofel  hert  een  vier  doen  branden  , 

Wïeeckt  ghy  mijn'  trouw, mijn'  trouwe  by  de  trouwe 
Van  een'  ichoon'trouwelooièNimph  verraden. 
Diana  hoorde  na  de  fmeeck-gebeden 
Des  Trouwen  Herders  haers  beminde  Prieirers: 

Soodat,  de  toorn  opblafende,  'tmedoogen 
De  vinnigheid  ontftack :  die  haer  ded'  nemen 
Haer'  hard  gepeefden  Boogh  ,  en  fchielickfchieten 
Onllchtbaerlick'  maer  doodelicke  pijlen 

In 't  midden  van  'teüendige  Arcadien. 
Daerifierven  Tonder  hulp,  en  fonderdeernis 

De  menfehen  heen  van  alle  *  foort  en  ouder :  •  stgi. 
Debaet  was  bateloos ,  de  vlucht  ontijdigh, 

Dekonften  ibndernur ;  en  in  't  genefen 
Viel  menighmael  de  Meeiler  voorden  fiecken. 

Daer  bleef  alleen  een' hoop  in  all'  d'ellende 
Van  's  Hemels  hulp.  Soo  werdc'erítracksgeíbnden 
Om  trooftelick  beicheed  aen  't  naefi:  Orakel ; 
Daer  quam  een' antwoord  af,  goed  om  begrijpen, 
Maerfchrickehckendoodlick  boven  maten  ; 

DatCinthiageiloortwas,  en  alleenlick 
Te  paeyen foude  zijn,  indien  Lucrina, 

d'OntrouwcNimph,  oft  voor  haer  yemand  anders 
Van  onfe  volck,  en  door  Amintas  handen 

Aen  de  Goddin  ten  offer  werd'  gegeven. 
Lucrina  dan,  nalangh-vergeeffche  klachten 
Werd,  als  een  droevige  flacht-offer,  henen 

Met  groot  ge  volgh  geleidt  na  't  hooge  Autaer: 
Daer  viel  fy  voor  den  voet ,  voet  hares  Minnaers , 
Voet  die  haer  foo  vergeefs  foo  langh  gevolght  had  j 
Daer  boogh  fy  bevende  de  fwackeknijen  , 
En  wacbre  maerdedood  van  fijne  wreedheid. 

Aminta  onverzaeght  trock  't  heiligh  fwaerd  uyt : 
Vanbuyten  fcheen  't  aen  fijn'  ontfteken  lippen , 
Hy  ilack  vol  toorn  en  wraeck:  Daer  mede  fprackhy, 
Tot  haer  gewendt,  en  met  een  veegh  verluchten , 

Lucrina,  leert  uyt  uw'  ellend'  wat  Minnaer 
Ghy  hebt  gevolght ,  en  wien  ghy  hebt  verlaten , 

Bbbb  2  Leert 
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Leert  het  uyt  defen  ílagh :  mee  defe  woorden 

Trefe'  hy  fich felfs  •,  en  berghden in  fíjn  borfte 
Hetheele  fvvaerd ,  en  viel  haer  in  de  armen 

Gelijck  als  offerhand  enPrieftert'famen. 
Opeen  íboniew'  lóofchrickelicken  fchouwfpel 
Verfonck  de  arme  Maeghdin  diepe  flauwte, 
Halfdood  half  levendigh ,  enqualickfeker 

Ofhaerdepijnof 'c  fwaerd  doortfeken  hadde. 
Maer  foo  iy  eerll  ftem  en  gevoelen  weer  kreegh , 

Sprackfy  al  klagende,  Trouw',  kloeck' Aminta , 
O  al  te  laet  voor  my  bekende  ¡Vlinnaer , 
Die  met  u  dood  my  leven  doet  en  fterven , 
Verliet  ickumet  fchuld,  fiet  ick  betaelfe 

Met  eewighlick  mijn' ziel  aen  d'uw'  te  voegen  •, 
Soo  met  dat  woord  trock  fy  den  felven  degen , 
Die  van  het  lieve  bloed  noch  laeuwenroodwas, 

Uyt  't  dood'  en  al  te  laet  beminde  lichaem , 
En  priemde  'tin  haer' borft,  en  liet  fich  vallen 
Recht  op  Aminta ,  die  noch  qualick  dood  was, 

En  mog'lickiniijn'  Arm  den  ftuyt  gevoelde. 
Sulck  was  haer'  beider  end,  tot  fulcken  ende 
Bracht  haer  te  grootenNJin,  tegrooten  ontrouw. 

MIRT.    Ellendigh  Herder-knecht,  maer oock  geluckigh , 
Die  lbo  wijd-ruchtigen  veld  had  genoten 

Tot  fijner  trouwen  blijck;  en  om 't  medoogen 
In  yemands  hert  met  fijn'  dood  te  doen  leven. 
Maer  wat  geviel  van  d'uyrgeiieckte  Menfchen  ? 
Werd' Cynthia gepaeyt,  nam  'tquaeteen  ende? 

ERG.  Haer  toorn  verflauwde  wel,  maer  gingh  niet  over. 

Want  't  naeif ejaer ,  fchier  in  de  felve  maenden 
Verbitterde  den  haet meteenen  inval 

Veel  ongenadelicker  dan  te  voren  •, 

Soo  dat  men  weer  't  Orakel  gingh  beraden, 
En  kreegh  daer  antwoord  af  veel  droeffelickery 

Veel  wreeder  noch  dan  d'eerfte  was  gegeven. 
Dat  men,  foo  dan,  als  voorders  alle  jaren , 

Een'  Vrouw  oft  Maeghd  voor  de  Goddin  lou  ilachten  > 
Die  vijfthien  jaren  oud,  en  nemxner  boven De 
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De  tvvintigh  waer',  op  dat  het  bloed  van  eene 
Den  toorn  verfloegh'  die  velen  toebereidt  was. 
Noch  werd'  het  Vrouw-geflachteen'al  te  wreede, 
En  lbo  ghy  haren  aerd  wilt  recht  bemercken , 

Een'  onbecrachtelicke  wet  gegeven; 
Een'  wet  in  bloed  gefchreven :  Dat  van  doen  af 
Wat  Vrouw  oft  Maeghd  in  d'een'  manier  oft  d'ander 
Der  Minnen-trouw  verval fcht en  oft  bevleckte, 
Soo  niemand  voor  haer  ftierf,  ielf  tot  het  fterven 
Ganfch  onvergevelick  verwefen  werde ; 
Soo  hoopt  dan  nu  den  goeden  ouden  Vader 

Van  onfe  fwaer'  en  grouwelicke  plagen 
In  defe  Bruyloft-feeft  het  end  te  vinden } 

Want  weinightijds  daer  aen,  't  Orakel,  zijnde 
Van  niewsgevraeght  wat  ende  toch  den  Hemel 
Van  or.fefwarigheit  voorfchreven  hadde, 
Voorfeide  't  recht  in  defefelve  woorden  i 
Ghy  /tilt  geen  ende  fien  van  ulve  qualen, 
Foor  dat  de  Min  titee  Hemel-Jpruyten  trouTve , 

En  d'oude  Jchuld  van  een'  ontroulve  vrouwe 
Eens  Trouwen  Herders  troui»  fal  fien  betalen. 

Nu  in  Arcadien  zijn  t'onfer  dagen 
Geen'rancken  meer  van  Hemelicke  wortel, 
Dan  Atnarilen  Silvio,  wantd'eene 
Van  Hercules ,  en  d'ander  komt  van  Pan  af  j 
En  noy  ten  hadden  wy,  gelijck  daer  nu  zijn, 
Door  onfe  onachtfaemheid ,  een'  Man  en  Vrouwe 
Van  d'een  end'ander'tack >  daerom  Montano 
Met  groóte  reden  wel  daer  van  magh  hopen , 

En  hoewel  voor  als  noch  op  't  gen'  den  Hemel 
Geantwoordt  heeft  noch  niet  met  al  gevolght  is»    ■ 
Soo  is  doch  dit  de  grond  -,  de  reit  lightvoorders 
Verborgen  in  de  grondeloofe  diepte , 
Om  eens  de  vrucht  te  zijn  van  defe  Bruyloft. 
O  aller  ghy  ellendighfte  Mirtillo !  MIRT. 
Soo  menige  beftrijders, 
Soomenigh  oorloghs-wapen 
Op  een  Hert  dat  gaet  derven  ? 

Bbbb  5  En. 
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En  was  níet,  fonder  'tnoodlot, 

De  Min  genoegh  gewapent  t'  mijner  ftraffe  ? ERG.  De  wreedemin,  Mirtillo, 

Wordt  wel  gevoedr,  maer  nemmermeerverfadight, 
Met  tranen  en  met  pijnen. 

Komt ,  gaen  wy,  ick  belov'  u , 
'k  Sal  all'  mijn'  macht  gebruyeken , 
Dat  u  de  fchoone  Nimph  van  daegh  gehoor  gev' ; 
Leeft  ghy  te  wijl  in  rufte, 
Die  fuchten  en  dat  klagen 
Zijn  niet,  na  uw  behagen , 

Verkoelingen  des  herten,  ■ 
Het  zijn  veel  eer  onftuy  me  Winde-vlagen 
Die  uwen  brand  niet  nièvveMinne-fmerten 
Ontfteken  doen,  en  terten, 

En  meeftendeel  op  's  Mtnnaers  hoofd  beruyen 
Wat  woleken  van  verdriet  veel'  tranen-buyen. 

Rey  van  't  eerfie  Bedrijv. 
V\7Et,  groóte  Wet,  in  Jupiters  vooriinnen 
**   Gefchreven ,  ja  geboren  :  » 

Diens  foete  dwangh  en  licffelick  verkrachten 
Aldatgefchapen  is  met  Ziel  en  finnen 
Vervoert,  en  doet  bekoren 

Met  't  gen' het  niet  en  kent,  en  daer  ná  trachten  : 
Wet,  groóte  Wet,  diens  machten 

Niet  dat  alleen  het  gen'  wy  met  het  vlieten Der  ueren  fien  vernieten !,  •  # 

Een'  broofe  fchorich ,  maer  't  innerlick  beftieren 
Van  oorfaecks  kettingen  doen  gaen  en  fwieren  ■, 
Gaet  defe  Wereld  gróót ,  fien  wijfe  baren 
Soo  vreemden  wonderheden  -, 
Leeft  daer  een  geeft  die  met  fijn  krachtigh  leven 
Wat  Son  en  Maen  beringht  en  Irerre-lcharen 
Van  boven  rot  beneden 

Sijnsfelvendeelighmaeckt,  en  mé  doet  leven  j 
Word 't  leven  ons  gegeven  ; 
Genieten  'tkruyderen,  genieten  't  Dieren, 
Siet  d' Aerde  fich  vercieren  ,  Siets' 
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Sicts'  oock fomtijds  haer'  kalen  kop  verromplen , Al  wat  des  Hemels  onverwert  verwerren 

Op  's  Menfchen  hoofd  doet  dalen , 
Daer  van  de  naem  hier  onder  is  gefproten 
Van  bly',  van  droevige,  van  wreede  fierren, 
Daer  in  ons' levens  palen, 
Daer  in  ons'  ftervens  uer  is  afgefloten, Al  dat  het  hert  verdroten , 
Al  dat  het  leven  maeckt  geruft  van  finne , 
Al  dat  de  Luck-Goddmne 

Doet,  geeft  enneemt ,  na  's  Werelds  blind  gelooven , 
Is  al  alleen  uyt  uwe  kracht  van  boven. 
Waerachtigh ,  onVerrnijdelick  voorfeggen, 
Indien 't  in  uw  beleid  is,  3   | 
Datoyt  Arcadien,  nafooveel'  wonden 
In  Vrede-ruft  herlevendeial  leasen,.        .  .         > 

Soo  'c  gen'  ons  voorgefeit  is 
Door  ons'  Orakelen  beroemde  monden 
Van  u  isafcefonden, 

Voeght  ghy  in  uw  ongrondelick  believen  |  ¡ 
Twee  Q)  nóodelotfche  lieven ,  (t)m»n. 

En  hebben  ortó  haer'  fteraraen  niet  belogen  , 
Wie  ftuyt'er  d'uyckomft  noch  van  uw.  vermogen  ? Hier  leeft  een  knecht,  die  aller  medelijden , 
Die  aller  minnen  rouw  is  > 

Die  van  den  Hemel  komt  en  ftrijdt'er  tegen } 
Hier  fien  \vy  weer  een'  ander'  't  hert  beftrijden 
Dat  hy  vergeefs  getrouw  is, 
En  ftooren  uwen  wil  met  fijn  bewegen  j 
En  hoe  hy  minder  zegen 
Hoe  minder  loon  verkrijght  voor  traen  en  rouwe 

Hoe  heeter  is  fijn'  trouwe , 
E»n  die  hem  is  een  (b)  noo  llotlijcke  fchoonheid  (&;«««& 
Behoort  een  ander  toe  die  haer  te  hoon  heit. 
Staen  dan  dus  onder  hun  des  Hemels  machten 

In  eewigh  wederfpannen , 
En  rent  het  eene  lot  he'  á  ■"<:'  tegen, 

Oft  willen  wy  noch  eens  van  ondei  trachten 
Den 
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v.  Den  Hemel  t'over  mannen  ? 

Heeft  noch  ons'  hoop'  niettooms  genoegh  gekregen, 
En  treckc  fy  weer  den  degen , 

En  wapent  iy  van  niews  niew'  Hemel-winnaers 
Van  Minnaers  en  geen'  Minnaers? 
Is  dit  ons'  macht ,  en  fullen  ílch  twee  blinden , 
De  MinenHaet,  den Stern-dwangh onderwinden? 
Ghy  die,  van  bovenlucht,  luck,  lot  en  lierren  , 

Hoogh-machtigh  Hemel-drijver, 
Stiert  Goddelick  ons  hert  en  ons  van-binnen , 
Slaet  doch  een  ooghopdit  vertwijffelt  werren, 
Vereent  met  Vader-yver 
Uw  Lot  met  Liefd'  en  Haet,  en  't  vier  van  Minnen 
Met  koele  vluchters  finnen ; 

Dat  ibo  de  blinde  weer-wil  van  een'  ander' 
Ons'  oude  heil-beloft  niet  en  verander'. 

Wie  weet  oock?  dat  wy  mog'lick 
Als  onvermijd'lick  vreefen 
Sal  een'  verheugingh  weien. 
Hoe  weinigh  kan  ons  oogh  van  d'Aerde  raken , 
Hoe  fwaerlick  kan  't  bèilaenvoor  't  Sonne-blaken ! 

I 
ïonib  Piangendo  i  miei.  Petrarch. 

Ck  ga  vaften  beklaegh  mijn'  afgeleefde  dagen, 
Die'ck  leelick  heb  verquifr  aen  menfchelicke  Min , 
Niet  eens  ter  vlucht  getilt,  daericknu  welbevin 

Dat  my  mijn' wieckenvry  veel.  hooger  konden  dragen. 
Oniienbaer  eewigh  God ,  ghy  die  daer  hebt  verdragen 

Mijn'  boosheden  gepleeght  ibo  tegens  uwen  iin , 
Helpt  mijn'  verdoolde  Ziel,  ílaetvoorhaer'íchuldenin, 
En  heelt  met  uw  genad'  haer  fondige  misdragen. 

Opdatick,  die  in  ilorm  en  Onweer  heb  gefweeft, 

In  vrémogh' havenen,  enhebick  niet  beleeft 
Als  ydelheit,  altoos  met  eeren  mogh' vertrecken , 
Dat  na'  in  de  korte  wijl  die  mijnen  tijd  kan  ilrecken , 

En  in  mijn'  ilervens  ver  uw'  heil'ge  hand  behouw': 
Ghy  weet  dat  ickopu,  enu  alleen,  betrouw. 

Op 



?6r> 

Vertalingen. 

Op  het  Marmer  at  Hoofd  van  een  Verrader. 
Uythet  Italiaenfch  van  Marinv. 

^T  Atuer  fchiep  my  geheel  : 
*■  ̂  De  Richter  fcheidde  my  het  hoofd  van  't  ander  deel. 
Dat  had  de  kon  ft  herftelt:  maer,  voor  het  laeft  van  allen, 

Is  't  ongeluckigh  hoofd  noch  eens  ora  ver  gevallen. 
O  Hemelfche  gebied 
Wat  is  my  recht  gefchiet ! 

Doe  my  mijn'  quae  gedachten 
Aen  't land-verraden  brachten, 

Waerom,  inplaetsvan  't  mijn',  enhadickdit  hoofd  niet? 

Uyt  mijn  Latijnfch. 
GPreeckt,  Lieden  die  nu  leeft,  en  die  hiernaer  ful  tl  even ; 

^Wien,  dunckt  u,  is  van  tween  degrootfte  lof  re  geven? 
Te  Landen  over  't  Ys ,  dat  kan  een  Sweed :  in  't  Vier 

Door  't  Water  heen  te  gaen ,  dat  kan  een  Batavier. 

ANDRIA    vanTERENTIUS. 

I.   Bedrijf,  i.  Uytkomjl. 

Sim.  \T7Egh,jyLuymetdatgoet,  en  brengt  het  me  daerbinne. 

vv  Hoor,  Soos,  blijf  jy  by  mijn  ,  ick  heb  wat  in  mijn  iinne 
Dat ickje fegge  moet.  So.  Geerje die  moeyte niet, 

'kVerftaejewuyve  wel,  eerje  me  wat  gebiedt : 
Jemient,  ickmoetmefoo  watfpoeyen,  en  al  'tgoetje 
Beftelle  metter  vaert.  Sim.  Neen  >  't  is  wat  aers ;  dat  moetje 
Metftaebegrijpe.  So.  kom ;  wat  zijn  't  voor  kunfte  weer 
Die  je  me  verge  wilt  ?  Sim.  Ick  hoef  gien  kunfte  meer , 
Daericknouw  henen  wil,  as  Trouw,  en  weltefwijge, 

Twie  kunfte  die'k  van  jouw  altoos  heb  kunne  krijge. 
So.  Wel  toch ,  laet  hoore  dan ,  wat  is  van  je  bevel  ? 
Sim.  Ick  hebje  van  kindsbien  ekocht,  dat  weetje  wel, 
En  altijd  reelicken  fuchtmoedichjesehandelt. 

Je  waert  het  trouwens  waert,  enj'  hebtjedienft  bewandelt, 
Dat  moe  t  ick  fegge  n,  openhartigh  ,  trouwen  braef, 

Des  heb  ick  j'  oock  gemaeckt  een  Vry-man  van  een  Slaef> 
't  Was  't  koftelickfte  loon  dat  ickje  wift  te  fchencke. 
So.  'kHeb 'tnietvergete,  Baes^  ickfel'taltijtgedencke. II.  Deel.  Cc  cc  sim. 
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Sim.  't  En  is  m'  oock  noch  niet  leet.  So.  Dat  's  me  van  harte  lief} 
En  deed'  ick  j'  oy  t  of  oy  t  wat  dienft  of  wat  gerief, 
Of  beurt  het  fommes  noch ,  dat  fchat  ick  boven  alle. 
Dat  het  je  nouwen  dan  wat  gunftigh  heit  bevalle , 

Enfoobedanckickje.  Dan  't  moeytme  niettemin  , 
Datje  me  foo,  quanfuijs,  je  weldaed  in  men  fin 
En  op  men  broodje  brenghc ,  als  had  ickfe  vergete. 
Maer,  dat'stotdaerentoe.  Koman,  laetickiens  wete 
Warje men hebbe wilt.  Sim.  Daer mé feit locke ;  hoor: 
DitBrullofte,  vooreerft,  al  houwjyter  licht  voor, 

Is  gien  recht  Brullofte;  't  is  maer  een  deun  om  'tjockjes. 
So.  Hoe  fus  ?  Sim.  Nou w  fel  ickje  by  ftickjes  en  by  broekjes 
De  faeck  van  voren  af  omftandelick  verflaen. 

Soo  felje  dan  metien  begrijpenen  verftaen 

Men  Seunfen  leventje,  en 't  flot  van  mijn' gedachte, 
En  watickgaeren  haddatjyder  by  betrachte. 

Kijck,  Soosje,  methy  uytlijn' kinderjaertjesquam, 
Schickt  ick  'et  dat  hy  foo  den  toom  wat  ruy  mer  nam , 
En  op  fen  wiecke  dreef.  Hoe  wouwj'  oock  jonge  Luytjes 
Den  aert  van  haer  verftand  met  allerhande  buytjes 
Doorgronde ,  daerfb  foo  noch  onder  Vaertjes  dack , 
Ofinecn  avond fchool de  Roe dwinsht,  ofdePlack? 

So.'t  Is  foo  Sim.Nou  w  weetj'  hoe  meeft  het  jong  volck  fen  gedachte 
An  'tien  of 'tander  hangt,  an Honden  en an Jachten, AnPaerdenenPickeurs,  en  foo  voort:  oock  te  met 

En  ander ,  die  fen  fin  op  't  Reterijcke  fet , 
Of  fulck  tuyeh.  Van  elcks  wat  fagh  ick  dat  mijn  Caboutec 
Sen  werekje  make  koft,  van  gien  van  al  re  louter, 
Maer  middelmatighjes  en  by  de  kanten  heen, 
Dat  waste  bijfternamenfin.  So.  Metgroore  reen. 
Want  kijck,  Baes,  met  verlof  van  Luy  die  beter  wete, 
Men  moet  hem  aen  gien  koft  ter  werelt  over  ete. 
sim.  Dusginghhetknechjenan:  van  groot  Hans  en  van  klein 

Verdroegh  hy  wat  me  wouw  ;  hy  voeghd'  hem  in  'tgemein Na  elck  fen  linlickheit  in  allerlei  gelage, 

Spracknimment  tege,  noyt  van  all' fen  leve  dage-, 
Socht  nergens  Baes  te  zijn  of  't  katje  van  de  baen , 
En,  as  je 't  wel  verfint,  dat'swijiTelickedaen: 

Voor 
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Voor  100  een  hockelingh,die  vriende  foeckt  te  makc , 
En ,  Tonder  haetof  nijtan  eer  en  danckterake. 
so.  Wis  is  het  wijflelick  edaen :  want  huydendaeghs , 
Spreeckjedewaerheit,  Baes,  vanduyfendraeckjeilaeghsi 

Te  miniten  in  den  haet  van  die  't  waerfeggen  feer  doet : 
Maer,  wiljefwichten,  vriend  an  vrienden,  hoe  je  't  meer  doet. 
Sim.  Now  iiTctgoelickjcsdryjaer  of foo  eleen , 
Dat  hieren  Vrouwtje  quam  van  over  Land  en  Zeen 

Ter  woon  in  onfc  buerr :  't  lijckt  offc  bydcr  vrinde , 
Beroyt  en  povertjes,  gien  trooft  en  wiil  tevinde, 

Maermoy  vanBackes,  en  in  'tfleurtjevandertijt. 
So.  Je  maecktme  bangh ,  jy  vreemd ,  moy  Prijtje  dacrjc  zijt. 

Sim.  Dit  dingetje  begon  in  'teerfteftilteleve, 
En  fuynichjes  en  deun :  metfpinnen  en  met  weve 

Verdiend'  het  moy  fen  koft ,  in  tucht  en  eerberheit. 
Soodráen  heiternieten  Rcuoptoeeleit, 
Ennochien,  ennochien,  metredentjesdieklincke, 
C  Je  weet  hoeiichtelickde  deught  raecktan  hethincke, 

In 't  Vrouwvolckfonderlingh,  dacrgelt  vlieght;  en  hoe  licht 
De  lusjes  boven  en  den  arbeit  onder  light} 

Sy  ilaet  het  koopje  toe ,  en  valt  an  't  traffikere  •, 
En,  foo  'tdan  toegaet,  metdie fijnejongeHeerc 
Geraeckt  men  Seun  in  't  fpul :  fy  voeren  hem  in  't  lagh. 
Watduycker,  feidick  by  men  ielven,  hy 's  in  'tflagh, 
Hy  hciret  fpeck  al  wcgh.  Met  as  't  begon  te  dage 
Nam  ick  hcur  Jongens  wacr :  en  paften  op  met  vrage , 

Kom  hier  iens ,  Jongetje  ■,  wie  heiter  dcufe  nacht 
Met  Griet  van  Overzee  (foo  hiet  fe}  deur  ebracht  ? 

So.  'k  Vcrftae'r.  Sim.  Dan  noem  defe  den  iene,  dandenandre; 

En  s'  had  doe  eigentlick  dry  Vryers  met  mekandre, 
Elck,  fchick  ick,  op  fen  beurt.  Wel,  feid  ick,  mijn  Monfcur, 

Watdoet'erdietoe?  Hy?  Hy  eet  endrinckterveur, 
En  leit  wat  toe  in 't  lagh.   Diebly  was,  dat  was  ick. 
En  and'rcn  dagh  weer  an.  Soo  paft  ick  op  men  ftick 
Met  vrage ;  maer  ick  vond  dat  het  men  kindniet  an  gingh ; 

Doe  hiel  ick  me  geruft  j  en  daer  't  foo  an  de  man  gingh 
Met  vieren  vlas  by  ien  •,  daer,,dochtick,  is  de  proef 
Van  Lievcns  eerbaerheit  foo  klaer  als  ick  behoef : 

Cc  cc  2  Want 
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Want  die  met  fulcken  ílagh  van  volck  is  in  efpanne 
En  laet  fijn  jonge  hart  vermalle  noch  vermanne , 

'k  Verfekerje ,  die  heit  een  waterpasje  wegh 
Daer  hy  fen  leve  mé  ken  raken  over  wegh. 

Doe  'knouwdusvrolick  was ,  daerquameduyiènd  nienfle 
Enliepe  'thuys  fchier  plat,  ommegeluck  te  wenïïè 
Met  fucken  wijlen  Seun :  jae  rijcke  Rochelaer 
Was  ien  van  duyfenden  ,  en  boo  me  voor  men  Snaer 

Sen  ïenigh  Meisjen  an,  metpuyckvan  hijlick-goetje. 

Wat  fou  Jerteuge  ftaen  ?  't  was  na  men  fin  :  ickdoetjej 

We  iluyte  't  hijlick  ;  en  ditsnouwdeBrulleft-dagh. 
So.  Wat  iïaeter teugen  dan?  as ïcket weten  mag h. 

Sim.  Hoor  toe ,  en  letter  op  ■,  't  en  liep  niet  als  te  langh  aen  , 
Ofweinigh  dagen  eer  dit  Brulleftefouw  angaen 
Valt  Gnetebuer  te  bed  en  fterft.  So.  wat  dé  Ie  wel ! 

Daer 's  en  ihen  van  men  hart:  ick^rouwel  voor  dat  vel. 
Sim.  Daerwas'tan  'twoele,  daeran'trennenenan'tdravc, 

EnelckePolin  'twerck,  om  't  hartje  te  begrave. 
En  mijne  Quant  niet  min-,  ja'kmercktefommesmé 
Dattem  dit  rouwe  wel  en  traentje  laeten  dé. 

'k  Saghtgaeren :  en  ick  docht ,  ken  hy  hem  lbo  bewege 
Om  een  klein  kennisje  dat  hy  daer  heit  ekrege , 
Hoe  fout  gaen  waer  hy  van  de  Vryers ,  as  de  reft , 

Hoe  feit  gaen  as  hy  mijn  iens  diene  fel  voor  't  left , 
En  helpe  me  ter  aerd  !  Soo  nam  ick  't  al  voor  mercke 
Van  goe  genegentheit  tot  vriendelicke  wercke. 

In  't  end  (om  langer  nier  te  praete  dan  ick  hoef} 
'kGingh  felfomfijnent  wil,  en  volghde  't  Lijcktegroef, 
En  docht  noch  aen  gien  argh.  So  Argh  ?  wat  argh  fouder  wefe? 
Sim    Wacht  wat,  je  feltet  fien ,  het  volck  wordt  op  elefe, 

De  Doo  raeckt  op  de  Baer  •,  we  trecke  na  de  kerck  ; 

Juy  ft  onder  't  Vrouw-volck  fie  'k  en  Meisje  by  de  werck 
Vantrony    So.  Moytjes,  hé?  5/wz.Jafoobefneen,  foogoelick, 

Soozedighjes  as  gien  ter  werrelt-,  datgevoelick. 

Nouw ,  foofe droever  leeck  en  moyer  was  as  geen', 
Soo  trad  ick  foetjes  na  de  Kamenieren  heen , 
En  vraeghde  wie  fe  was?  Sy  feiden  ,  Grietjes  Sufter ; 

Datfloegh  men  om.  men  hart  en  maeckte  't  ongerufter Dan 
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Dan  't  van  fen  leve  was.  Ja ,  Sufter ,  feid  ick ,  ja ! 
Hier  quam  de  deernis  uyt,  endaerditfchreyena. 
So.  Hoe  fch riek  ick,  SymeVaer,  waer  datje  feit  belende! 

Sim.  'tLijckgaetvaft  voorwaertuyt ;  wy  volgen,  en,  in 't  ende, We  raken  in  de  Kerck ,  de  kift  de  kelder  in  ; 

Daerwas  'tan  'tfuchte,  daeran  'thuyle,  elck na  fen  fin  : 
Dit  Siisje,  foo  hetfeheen,  en  kon  her  niet  bedwinge, 

Se  wouw  van  rouw  in  't  Graf,  en  mecnde'rin  tefpringe: 
Daer  fchoot  mijn  Lecker  uy t ,  lbo  hy  'r  perijckel  fagh  -y 
Daerquamde  hefd'en  alhetveinfen  acn  dendagh. 
Hy  wasfelfhalfinfwijm -,  noch  vatt'  hyfen,  mijnSoetje; 
Mijn  Soerje ,  feid' hy  •,  Kint ,  wat  wilje  doen  ?  je  moetje 
Bedaere,  Lieftentje:  verdoet  je  fel  ve  niet. 
Sy  C  en  foo  merekten  ick  het  was  wel  meer  efchiet_) 
Sy  is  hem  fchreyende  om  lijf  en  hals  gaen  legge , 

Soo  vrytjes  as  't  weldiend'.  So.  Oh ,  Baes ,  wat  meughje  fegge? 
Sim.  Dencktdatiens.  Iekvandaer  welgrimmigh  enontftelf. 
Noch,  docht  men  evenwel,  enwafler  niet  beitelt 

Daerickomkrijtemoght.  Wel,  Vaertje,  fou  hy  fegge,  - 

Waerhcbickin  mifdaen  ?  fy  wouw  in 't  Graf  gaen  legge, 
Dat  heb  ick  heur  belet ,  en  deur  mijn  leeftfenoch. 

Medunckr  het  redelickefprokewaer.  So.  Jae't  toch } 
Want  houwj'  hem  ftraftenswaerddieienfendoot  wilkeere, . 
Diefcháoffchennisdoet,  wat  wou  wje  die  dan  leeré  ? 

Sim.  Daer  had  ick  Rochelaer  van  'sanderdaeghs  aen  boort  t 
Diefchreewde  dathetfehierdebuert  langhs  wierdehoortj 
Hy  haden  boeve-ftickvan  Sy  mens  kind  vernome, 
Die  had  dat  Diertje  voor  fijn  echte  Wijf  enome, 

Dat  vreemdelingetje.  Daer  tege  feid'  ick ,  neen , 
Hyjae,  met  groot  gewelf.  Soofcheiddewevaneen: 
Hy  wouw  fen  Meisjensan  mijn  Knechje  niet  beftede. 
So.  Wat  leerde  je  je  Seun  ?  Sim.  Noch  vond  ick  al  gien  rede 
Van  kijven  op  de  knecht.  So.  Niet ,  feker  ?  Sim.  Neen  ick  wis. 
Kofthy  niet  fegge,  Wel ,  hoe,  Vaertje,  jetaft  mis  , 
Depale  van  dit  werek  heb  jy  me  voor  efchreve  j 
De  tijt  is  voor  de  deur  dat  ick  fel  moete  leve 

Na  hiel  en  ander  hooft  as  't  mijne:  laetmetoch 
Mijn  eigc finnetje  foo  lungh  wat  volge  noch. 

Cccc  3  So.   Welj 



$74  XXVII.  Boeck.  Vertalingen. 

So.  Wel ,  felder  dan  noy t  tijd  van  kijvc  zijn?  sim.]a.e  't  trouwe, 
Mit  as  ick  maer  iens  voel  dat  hy  foeckt  niet  te  trouwe 

Ter  liefde  van  dat  Dier  >  foo  fel  't  an  't  kij  ve  gaen , 
Die  fchimp  moetick  hem  eerft  te  dege  doen  verftaen. 
Soofoeckickin  derdaetde  rechte  kansvan  kijve; 

Komthy  te  weigere'tgeen  hyfen  Vaerfietdrijve: 
En  daerom  heb  ickaldit  jock-maelan  eftelt, 
En  dan  fijn  fchelmfe  Douw,  diemefoolciten  quclr, 
Sijnftreke  fel  ick  dan  metienefooondccke, 

En  doens'hem  fpille  now  fe  nergens  toe  en  ftrecke : 
Ick  weet  toch  dat  die  fielt  fijnvinnighfte  geweer 
Sel  trachte  tegens  mijn  te  wette :  nietfoo  feer 
Om  Lieve  dienft  te  doen,  as  om  mijn  watteplage. 
So.  Waeromtoch?  Sim.  Vraegjedat?  quáfinne,  boofevlage. 
Maer  krijgh  ick  iens  en  Jucht  van  niewe  fiekery , 

Ick  fel  hem  by  mijn  ziel,  Maer  laetewe  't  daer  by. 
Nouw ,  Soosje ,  mick  ereis :  'k  neem  Lieven  al  te  vreen  waer } 
Dan  blijfter  Rochelaer ,  as  die  niet  overftreen  waer, 

Soo  fouw  't  fpul  hapere.  Ick  hoop  het  fel  wel  tiere : 
Jy  moet  de  Brulleft  maer  met  een  wijs  backhuys  viere , 
En  make  Douw  wat  bangh  ,  en  letten  op  men  Seun , 
En  waer  heur  wijsheit  heen  wil.  ¿0.  Ick  begrijp  den  deun , 

En  fel  'twelklaere,  Baes ;  laet  ons  maer  binne  ilappe. 
Sim.  Gaet  voor;  ick  volghje.  'k  Vrees  die  knecht  me  iel  ontfnappe, 
En  wille  niet  van  't  Wijf.  Ick  merckte  't  wel  an  Douw : 
DeBrulleft  was  fen  fchrick.  Kijck,  juyft,  daer  komthy  nouw. 

Einde  des  Tweede  Deels. En 

Des  gehelen  Werckú 
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